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Metoda regularizovaných prvků v hydrodynamice SPH
je jednou z vhodných metodik pro řešení vlivu vysokých
teplot na vláknobetonové tunelové obezdívky a na okolní
horninu. Patří do skupiny nástrojů, které nevyžadují
triangulaci oblasti podobně jako metoda okrajových
prvků. V článku se řeší problém zatěžování a odtěžování
části hranice oblasti obezdívky vysokou teplotou pomocí
sdruženého modelování. 

Úvod
Metoda SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) vznik-

la z tak zvaného rozdělení jednotky, viz např. [1]-[2], [7].
Historicky byla poprvé použita pro astrofyzikální aplikace v
[2]. Její hlavní výhodou je převod systému diferenciálních
rovnic na systém simultánních lineárních algebraických rov-
nic. Tato transformace je vhodná mimo jiné pro paralelní
výpočty. Metoda se již úspěšně používá a je respektována
jako jedna z numerických metod vhodných pro řešení časo-
vě závislých problémů. Důležité je, že její používání se pří-
liš neliší v různých dimenzích. Případy formulované dvoj-
rozměrně a trojrozměrně mají podobný charakter jako jed-
norozměrné [3], [6]. Vynikající přehled výhod a současného
vývoje můžeme najít v [4]. Bohužel, ve většině problémů ře-
šených touto metodou vznikají potíže s vyjádřením aproxi-
mace geometrických okrajových podmínek. Autoři [5] na-
vrhli postup pro popis geometrických okrajových podmínek
metodou pomocných bodů (ghost nodes), která je podobná
vyjádření v metodě konečných diferencí. Přímé použití této
metody v tunelových konstrukcích můžeme najít v [16].

Metoda SPH je vhodná i k řešení vlivu vysokých teplot na
vláknobetonové tunelové obezdívky a okolní horninu. Patří
do skupiny nástrojů, které nevyžadují triangulaci oblasti (např.
metoda okrajových prvků). V našem případě řešíme problém
zatěžování a odtěžování části hranice oblasti obezdívky vy-
sokou teplotou. Nejprve problém přeformulujeme do tvaru,
který zahrnuje nehomogenní okrajové podmínky a trans-
formuje je na homogenní. Poté budeme řešit časově závislý
dvojrozměrný problém s přímou aplikací metody využívají-
cí pomocné body lokalizované vně oblasti. Restrikce na
dvojrozměrný problém je důsledkem liniového zatížení tep-
lotou, tj. například požáru kolony vozidel. Za extrémní se
běžně považuje teplota 1 200 °C, která je zvolena v souladu
s evropskými normami.

Vzhledem k měnícím se fyzikálním vlastnostem tunelové
obezdívky a horniny během hoření a pro vylepšení identifi-
kace jejich materiálových charakteristik byla provedena řa-
da experimentů. K posouzení vlivu vysokých teplot na kon-
strukce bylo využito sdružené modelování. Sestává z analý-
zy výsledků experimentů, které jsou využity v numerických
metodách tak, aby oba výsledky byly ve shodě. Nejprve jsou
formulovány simultánní nelineární rovnice zahrnující stavy
napjatosti, vliv pórového tlaku, změnu teploty, vlhkost a stu-
peň saturace. Nelineární mechanické vlastnosti se odvozují
z experimentálních studií. V některých případech se vychá-
zí i z teoretických závěrů, které mohou způsob vedení expe-
rimentu ovlivnit.

Koncepce metody se stává v interpolačním schématu funk-
cí, která vystupuje v diferenciálních rovnicích. Ze základů
matematiky [7] je známé, že pro každou zobecněnou funkci f,
definovanou v oblasti V ⊂ Rn s hranicí S, existuje kladné ε a
konečné pokrytí této oblasti {Ω}N

i = 1 ⊂ V, i = 1, …, N (pro
každý bod x ∈ V existuje index i ∈ 1, ..., N tak, že x ∈ Ωi)
s mírou Ωi < ε tak, že na Ωi existuje funkce ω i

ε ∈ C∞ (Ωi),
supp ω i

ε ∈ Ωi (nazývaná někdy „čepičkou“), která regulari-
zuje funkci f, jež můžeme vyjádřit 

a levá část poslední rovnice se jmenuje regularizace, f . ω i
ε

je konvoluce. Připomeňme některé základní vlastnosti regu-
larizace – objem každé „čepičky“ je jednotka, je roven jed-
né. Jestliže ε → 0, regularizace funkce f se změní v její hus-
totu, např. v hustotu pravděpodobnosti. Jestliže ε → 0, jádro
přejde ve známou Diracovu funkci. Pro každé kladné ε regu-
larizace dané funkce může být charakterizována pomocí
jader ω i

ε , která jsou nekonečně diferencovatelná (některé
definice „čepiček“ lze nalézt v odkazu [7]. 

Jelikož pro různé Ωi můžeme definovat různá jádra, uve-
dená obecná definice se stává nevhodnou, proto ji zjednodu-
šíme zavedením ω i

ε ≡ ωε . Navíc tvar Ωi zůstane stejný pro
všechna přípustná i, tzn. že plocha kruhu ve dvojrozměrném
a objem v trojrozměrném zobrazení se také nezmění. Nyní
uvnitř oblasti V vyberme množinu bodů xi , i = 1, ..., N, xi
určuje souřadnice těžiště Ω i. Nová funkce F (aproximace f)
je definována 
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Formálně je podobná rovnici (1), proto uvedené vlastnos-
ti regularizací můžeme považovat za splněné a využít je
v dalších úvahách. Při splnění výše uvedených předpokladů
ovšem funkce F nemůže být rovna f, vyjma limitního přípa-
du ε → 0 ve smyslu definice Diracovy funkce. 

V našem případě se omezíme na dvojrozměrný problém.
Stupně volnosti budou soustředěny do vybraných uzlů xi ∈ Ωi,
i = 1, ..., N,  Ωi jsou uvažovány jako kruhové plochy se stře-
dy v xi. V dané aproximaci je libovolná hladká (regularizo-
vaná) funkce F přiřazena k určité fyzikální veličině, f je 
v rovnicích ztotožněna s výchozí funkcí, tj. F ≡ f. Navíc
jádro ω ε je zjednodušeno pro reálné využití funkcí Wε . Za-
vedením tohoto zjednodušení do (2) dostaneme

Rovnice (3) je reprezentací funkce f pro aproximaci Wε jádra
ωε . V dalších úvahách budeme vyžadovat pro aproximaci
Wε vlastnosti:

– pozitivita

– normalizace

– hladkost na povrchu ∂Ω i

Poslední vlastnost je splněna z důvodů stupně diferenciál-
ních rovnic. Připomeňme, že vyžadovaný stupeň regularity
je roven dvěma, dvě derivace musí být spojité.

Užitím integrace po částech na hranicích ∂Ω i platí pod-
mínky 

Pro jednoduchost aproximace Wε jádra může být reprezento-
vána dvojrozměrně

kde           pro jednorozměrný problém,                  pro dvoj-

rozměrný problém a        je vzdálenost mezi běžným  bo-
dem a středem uvažované oblasti.

Pokud uvažujeme objem (plochu, interval) prvku         

kde mi je hmota v prvku a ρi je hustota materiálu v prvku,
užitím obdélníkového pravidla pro výpočet integrálů dosta-
neme pro aproximaci funkce a její derivace

Formulace problému
V publikaci [8] jsou popsány výchozí rovnice pro sdruže-

ný problém vedení tepla a prosakování takto: 

kde T, p, C a λ je postupně teplota, tlak, objemová kapacita
tepla a tepelná prostupnost obezdívky a okolní horniny; S, K
řazené postupně, stupeň nasycení vodou a hydraulická vodi-
vost; η je konstanta přijatá z vhodných testů; σx

eff, σy
eff a σz

eff

je efektivní napětí in x, y a z, řazené podle směru v pořadí;
Cw a ρw je specifické teplo a hustota vody. 

Rovnice (7) popisuje spojitost (rovnice kontinuity), (8) je
difúzní rovnice pro rozdělení teploty a (9) je difúzní rovnice
pro pórový tlak. Abychom definovali korektní systém rovnic
sdruženého problému, je nutné přidat rovnici rovnováhy

Pohybová rovnice částic vychází ze základní definice
rychlosti

kde uα = xα
new – xα

old , tj. složky posuvů, jsou vyjádřeny jako
rozdíl složek souřadnic bodů v nových a starých hodnotách.

Ve smyslu předchozích argumentů jsou v každém oka-
mžiku řešeny lineární rovnice místo nelineárních.

Způsob vývoje teploty během hoření v tunelové obezdív-
ce je popsán z experimentů. Jak již bylo uvedeno, jeden
z mála problémů při aplikaci metody se projeví v popisu ne-
homogenních okrajových podmínek. To lze řešit tak, že
v každém časovém kroku změníme eliptickou rovnici typu

kde Ω , Γ je oblast a její hranice, v rovnici

(3)

(4)

(5)

|| ixî -

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

,na    ,  v ΓΩ xxbAx ==

,
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V případě homogenních okrajových podmínek je možné
využít metodu pomocných bodů, problém je pak snadno ře-
šitelný. Je důležité zmínit, že operátor A musí být uvažován
jako lineární v každém časovém kroku (jde tedy o pseudo-
lineární řešení).

Youngův modul pružnosti
Odštěpování tunelové obezdívky na líci během hoření v tu-

nelu a zhoršení materiálových vlastností není  pro vytvoření
experimentu, který by simuloval podobné podmínky jako
v reálné situaci, jednoduchý úkol. Jednou ze spolehlivých
vlastností, kterou lze získat z experimentu, je závislost Youn-
gova modulu pružnosti na teplotě. Vztah mezi tímto modu-
lem pružnosti a teplotou, která dosahovala extrémních hod-
not, tj. až do úrovně 1 200 °C, odborníci již publikovali. Je
důležité, že uvažovali rozmezí mezi pokojovou teplotou a 
1 200 °C, neboť toto rozmezí je dáno evropskými normami
[9].

Výsledky testů modulů pružnosti betonu v závislosti na
vysokých teplotách jsou porovnávány v [10]. Je důležité
zmínit, že kromě vysokopevnostního betonu se modul pruž-
nosti snižuje monotónně při zvyšování teploty stejně jako při
sledování pevnosti v tlaku. Všeobecně vzato, modul pruž-
nosti se velmi nepatrně mění do teploty 70 °C, poté se zvy-
šující se teplotou klesá přibližně lineárně. Sečnový modul
při napětí 0,4 fc

T byl v [11] uvažován jako modul pružnosti.
Autor pak předkládá trilineární závislost mezi Ec

T (modul
pružnosti v tlaku v závislosti na teplotě) a teplotou T, která
je popsána vztahem

kde Ec
T a Ec jsou postupně moduly pružnosti betonu při tep-

lotě T a při pokojové teplotě.

Autoři [10] uvádějí, že modul pružnosti u vysokopevnost-
ního betonu se snižuje mnohem více než u běžného betonu
do 400 °C, zatímco nad 400 °C degraduje u obou druhů při-
bližně stejně. Ve studiích [12] a [13] bylo konstatováno, že
typ kameniva a poměr vody a cementu může ovlivnit modul
pružnosti Ec

T , který se vlivem zmíněných veličin může sní-
žit, nebo zvýšit. Modul pružnosti zatížený vysokou teplotou
klesá mnohem více při tuhnutí betonu ve vodě než při tuh-
nutí ve vzduchu. Snížení modulu pružnosti nezávisí na cyk-
lech „ohřívání/chlazení“, ale je vztaženo k maximální teplo-
tě při zatížení teplotou [13]-[15].

Výsledky řešení
Problém ohřevu tunelové obezdívky na maximální teplo-

tu 1 200 °C je řešen s ohledem na svislou symetrii v horní
části tunelu. Zatížení je rozloženo na segment obezdívky
vytvořený úhlem 90° (45° na každé straně svislé osy). Ve
studii je uvažován standardní beton vyztužený čedičovými
vlákny, zatímco okolní hornina má materiálové složení třídy
R3, které vykazuje: E = 1 000 MPa, Eplast = 800 MPa, 
Eresidual = 500 MPa, ν = 0,25, νplast = 0,46, φ = 25°, C = 250 kPa,

kde předchozí veličiny popisují postupně modul pružnosti,
modul v plastickém stavu, dále reziduální hodnotu modulu,
Poissonovo číslo, Poissonovo číslo v plastickém stavu, koe-
ficient vnitřního tření a pevnost ve smyku (soudržnost). Pro
obezdívku je uvažováno E = 27 000 MPa, Eplast = 10 000 MPa,
Eresidual = 5 000 MPa, ν = 0,2, νplast = 0,46, φ = 25°, C = 12 MPa.
Hustota betonu je 27 kN/m3, hustota horniny 33 kN/m3. 

Z geometrické a zatěžovací symetrie je zřejmé, že kon-
strukce může být řešena jako symetrická. Hypsografy hori-
zontálních napětí po půl hodinách znázorňuje obr. 1. 

Maximální napětí je koncentrováno v horní a dolní části
tunelové obezdívky. V obrázku jsou také označeny body, ve
kterých jsou soustředěny stupně volnosti, v nichž může dojít
k velkým posuvům. Maximální napětí v tunelové obezdívce
cca 10 MPa je pozorováno na svislé ose symetrie a má hod-
notu  normálových horizontálních napětí při zatížení teplo-
tou 1 200 °C v horní části tunelové obezdívky (obr. 2). Je
důležité zmínit, že jsou uvažovány desetiminutové intervaly
v testech pro plastický stav a pro poškození v obou materiá-
lech jak v tunelové obezdívce, tak v hornině. V obrázku jsou
patrné vybrané detaily popisující průběh napětí v nejbližším
okolí působení zdroje tepla. Extrémní napětí 15 MPa je v tu-
nelové klenbě nejblíže ke zdroji zatížení. Přibližně po dvou
hodinách zatížení ohněm beton ztrácí únosnost a zatížení
převezme hornina.

.na  0   ,  v,  , ΓξΩξξ ==== xAbcxxcA

(14)

Obr. 1. Horizontální napětí před působením ohně

Obr. 2. Horizontální napětí po půl hodině zatížení ohněm
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Závěr 
V článku je řešen vliv extrémních teplot na systém beto-

nové obezdívky v tunelu a okolní horniny metodou SPH.
Výsledky jsou částečně porovnány s experimenty betono-
vých desek zahřívaných v peci. Zejména byl porovnáván a
vyhodnocen vliv vláken z taveného čediče na kompozit s be-
tonovou matricí po realizaci testu na Univerzitě Innsbruck.
Okrajové podmínky jsou deklarovány časovou změnou
zdroje hoření. Poškození materiálu je vypočítáno v etapách.
Pro řešení těchto úloh se metoda SPH jeví jako velmi per-
spektivní z hlediska časového využití počítače (paralelizace
výpočtů, což je rozhodující pro porovnání s jinými numeric-
kými metodami), ale všeobecně má jednu nepříjemnou vlast-
nost – nehomogenní geometrické okrajové podmínky se špat-
ně interpretují. V našem případě tento typ okrajových pod-
mínek není podstatný.

Příspěvek v rámci projektů č. 103/09/P541 GA ČR 
a č. 1M0579 CIDEAS.
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Pešková, Š. – Procházka, P.: Smooth Particle Hydro-
dynamics Method for Assessing Effects of High Tem-
peratures on Concrete Tunnel Lining

Smooth particle hydrodynamics appears to be an appro-
priate method for solving effects of extreme temperature
on the fibre reinforced concrete tunnel lining and the
surrounding rock. This method belongs to a class of
meshless methods (such as the boundary element
method). In this paper loading and unloading of a part of
the tunnel lining due to high temperature is solved using
coupled modelling. At the end of this paper a typical
example is presented.  

Pešková, Š. – Procházka, P.: Methode SPH zur Beur-
teilung des Einflusses hoher Temperaturen auf eine
Beton-Ummauerung 

Die Methode der geglätteten Teilchen in der Hydro-
dynamik (Smooth particle hydrodynamics – SPH) ist einer
der geeigneten Methoden für die Lösung des Einflusses
hoher Temperaturen auf die Faserbeton-Tunnelausklei-
dung und den umgebenden Fels. Diese Methode gehört
zu der Gruppe von Methoden, die (ähnlich wie die Grenz-
element-Methode) keine Triangulation des Gebiets er-
fordern. Im Artikel wird das Problem des Belastung und
Entlastung eines Teil der Grenze des Gebiets der Tunnel-
auskleidung durch eine hohe Temperatur mit Hilfe der
Verbundmodellierung behandelt.  
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Článek uvádí statické únosnosti a únavové pevnosti oce-
lových nosníků s tenkostěnnou vlnitou stojinou získané
z rozsáhlého experimentálního a teoretického výzkumu
na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Zejména jde o sta-
tické únosnosti při lokálním zatížení a únavové pevnosti
při zatížení cyklickým smykem, cyklickým lokálním bře-
menem a pohybujícím se lokálním zatížením. Výsledky
byly statisticky vyhodnoceny, numericky modelovány
GMNIA pomocí softwaru ANSYS, ověřeny a upraveny
pro praktické aplikace a začleněny do NA ČSN EN 
1993-1-5.

Úvod
Vhodné tvarování stojin ocelových ohýbaných nosníků

omezuje, nebo dokonce vylučuje, jejich boulení ve smyku a
spolu s dalšími přednostmi vytváří ekonomický a často i
estetický konstrukční prvek. Tvarování může být v řezu tra-
pézové, obdélníkové, trojúhelníkové nebo sinusové, s vlna-
mi v příčném nebo podélném směru (obr. 1).

Ve střední Evropě jsou běžné nosníky WT (Wellstegträger,
zvané též sin-profily) se sinusově zvlněnou stojinou, vyvi-
nuté firmou Zeman + Co GmbH Vídeň, vyráběné na au-
tomatické svařovací lince Florprofile Swietochtowice v Pol-
sku a distribuované v ČR zejména firmou Kovové profily, 
s. r. o. Tento článek se zabývá pouze profily WT.

Tvarování stojiny nahrazuje její vyztužení, takže stojiny
těchto nosníků lze považovat za kontinuálně vyztužené,
s vysokou únosností při boulení ve smyku i při extrémních
štíhlostech. Tvarování stojiny příznivě ovlivňuje též lokální
únosnost při příčné excentricitě svislého zatížení a únosnost
z hlediska ztráty příčné a torzní stability (zvané též únos-
nost při klopení). Mezi hlavní nevýhody nosníků se zvlně-
nou stojinou patří náročnost provedení krčních svarů. U WT
nosníků jsou prováděny z jedné strany na automatické sva-
řovací lince, mají vysokou kvalitu a vzhledem k tloušťce
stojiny (2 ÷ 3 mm) mají charakter tupých svarů bez provaře-
ného kořene. Štíhlost stojin WT nosníků (tzn. poměr výšky
k tloušťce stojiny) je 160 ÷ 750 a jejich hmotnost ve srovná-
ní se stejně únosnými nosníky svařovanými je při ohybu až
o 30 % nižší.

Stojiny nosníků WT jsou vyrobeny z oceli St 37-2G se
jmenovitou mezí kluzu fy = 215 MPa, zatímco materiál pás-
nic může být různý, obvykle však jde o ocel S235. Nosníky
se vyrábějí ve třech řadách: WTA s tloušťkou stojiny tw = 2 mm,
WTB s tloušťkou tw = 2,5 mm a WTC s tloušťkou tw = 3 mm
(obr. 2). Výška stojiny je hw = 500 ÷ 1500 mm. Únosnosti
v tahu/tlaku a únosnosti momentové vycházejí z představy
průřezu sestaveného pouze z pásnic, neboť stojina nepřená-
ší podélná napětí (s výjimkou oblasti cca 20 mm od krčního
svaru) a jsou přímo uvedeny například v návrhovém manuá-
lu [1]. Podle výzkumu Pasternaka a Branky [2] lze pro
všechny vyráběné WT nosníky uvažovat plnou plastickou
smykovou únosnost bez redukce od boulení ve smyku.

Protože uložení pásnic na zvlněnou stojinu dobře vzdoru-
je příčné excentricitě zatížení, byl na ČVUT v Praze prove-
den rozsáhlý výzkum zaměřený na využití WT nosníků pro
jeřábové dráhy. Pro takové použití je rozhodující lokální
únosnost tenkostěnné zvlněné stojiny pod osamělou pohy-
bující se silou. Výzkum proto zahrnoval stanovení únosnos-
ti stojiny pro statické lokální zatížení a únavové pevnosti
v cyklickém smyku, při cyklickém lokálním zatížení a při
pohybujícím se lokálním zatížení.

Statická únosnost zvlněné stojiny 
při lokálním zatížení

Statická únosnost zvlněné stojiny odpovídající lokálnímu
boulení stojiny byla experimentálně (27 testů) i teoreticky

Obr. 1. Švédské, francouzské a WT nosníky

Obr. 2. Nosníky WT
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vyšetřována Novákem a Macháčkem [3] (obr. 3). Zatížení
odpovídalo zatížení jeřábovým kolem (modelované jako tzv.
nožové zatížení) na volně uloženém hranolu obdélníkového
průřezu 50 × 30 mm, který představoval provozem opotře-
benou kolejnici. Osa zatížení v příčném směru byla umístě-

na s excentricitou e vůči ose zvlnění. Experimentální vý-
sledky pro excentricitu e = 20 mm (tzn. ležící na hranici
amplitudy zvlnění) byly statisticky vyhodnoceny v souladu
s ČSN EN 1990, Příloha D [4], odkud pro 5% kvantil vyply-
nuly charakteristické lokální únosnosti zkoušených stojin.
Nelineární analýza GMNIA (tj. geometricky i materiálově
nelineární analýza se zavedenými imperfekcemi zvlněné
stojiny ve tvaru boulení) s využitím softwaru ANSYS umož-
nila ověření experimentálně odvozených vztahů pro charak-
teristickou únosnost FRk a jejich rozšíření na celé spektrum
vyráběných nosníků ve formě

kde tw je tloušťka stojiny 2 ÷ 3 mm; tf je tloušťka pásnice 
12 ÷ 30 mm; If je moment setrvačnosti zatížené pásnice vzhle-
dem k vodorovné ose [mm4]; IR

* je moment setrvačnosti
kolejnice použité v testech (50 × 30 mm, IR

* = 112 500 mm4).

Pro návrhovou únosnost platí

kde součinitel materiálu, odvozený z procedury pro žáda-
nou spolehlivost podle [4], odpovídá hodnotě γM1 = 1,15,
takže návrhové statické lokální únosnosti vyráběných WT
nosníků jsou mezi 158 ÷ 235 kN.

Vliv příčné excentricity e na lokální únosnost FRk ukázaly
následné experimenty a teoretická ověření, jejichž souhrn je
uveden na obr. 4. Ukázalo se, že excentricita do 20 mm
(amplituda zvlnění) vůbec nesnižuje lokální únosnost. Je
třeba uvést, že taková hodnota přesahuje povolenou excen-
tricitu u jeřábových nosníků. Obdobně byl vyšetřen i vliv
podepření tenkostěnné tvarované stojiny na opačné pásnici
lokálně zatíženého nosníku. Postupovalo se v souladu
s ČSN EN 1993-1-5 (obr. 5).

Pro zohlednění interakce lokálního namáhání silou FEd

s namáháním momentem MEd, resp. posouvající silou VEd,
lze použít vzorce, které na základě výzkumu lokální únos-
nosti tvarovaných stojin odvodili Elgaaly a Seshadri [5]:

Únavová pevnost WT nosníků 
Výzkum únavové pevnosti části konstrukce je náročný

časově i finančně. Tři tělesa WTB odzkoušeli Saal a Hor-
nung [6], avšak nevhodně zvolené zatížení nevedlo k únavo-
vému kolapsu ani po dosažení 5 × 106 cyklů. První testy
reálných WT nosníků provedli Novák a Macháček [7], ale
pro nekvalitní provedení částí krčních svarů (dokonce ručně
opravovaných) byl rozptyl výsledků značný. Pozdější roz-
sáhlé několikaleté testy byly provedeny v dynamické labo-
ratoři FSv ČVUT v Praze s hydraulickým zařízením SA-
VAD 200-100, dynamometrem PS 200 a ústřednou EDYZ

Obr. 3. Experimentální a teoretické vyšetřování nosníků WT 
při lokálním statickém zatížení

(1)

(2)

Obr. 4. Vliv příčné excentricity na lokální únosnosti 
stojin WT nosníků

Obr. 5. Vliv podepření na lokální únosnosti stojin WT nosníků 

(3)

(4)
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3-4M7. Byly použity nosníky z běžné výroby. Tyto testy
jsou zhodnoceny dále.

Cyklické smykové namáhání

Experimenty
V souladu s požadavkem ČSN EN 1990 [4] ohledně sta-

tistického vyhodnocení bylo experimentálně vyšetřeno deset
zkušebních těles vyrobených z nosníků WTA 500 – 200 × 10.
Všechna tělesa byla zatěžována uprostřed rozpětí přes roz-
nášecí desku ve frekvenci 7,5 Hz. Zvlněná stojina byla pod
břemenem a nad podporami vyztužena příčnými výztuhami
2 × 80 × 25 [mm], přivařenými přerušovanými svary běž-
ného provedení, které jsou z hlediska únavy velmi nepřízni-
vé (obr. 6). 

Materiálové vlastnosti byly statisticky vyhodnoceny ze šesti
tahových zkoušek. Pro stojinu bylo zjištěno fy0,2 = 345,9 MPa,
fu = 415,1 MPa, E = 194 000 MPa a pro pásnice fy = 
= 280,0 MPa, fu = 438,3 MPa, E = 200 000 MPa. Statická
smyková charakteristická únosnost zkoušeného nosníku
podle [2] je

Rozkmit smykové síly ΔV byl měněn podle tab. 1, mini-
mální velikost zatěžovací síly přitom byla vždy Fmin = 5 kN.
První tři vzorky (D1.1, D1.2, D1.3) byly dodány jako stan-
dardní, zatímco další prošly u výrobce vizuální kontrolou
pro vyloučení zřejmých vad s tím, že budou dynamicky
zkoušeny.

Za kolaps nosníku při zkoušce byl konzervativně považo-
ván okamžik vzniku viditelné únavové trhliny. U prvních tří
těles vznikly únavové trhliny u krčních svarů a šířily se do
stojiny pod úhlem zhruba 45° (obr. 7). Pokud trhlina ne-
vznikla ani po dosažení N = 3 × 106 cyklů, zkouška nepokra-
čovala a bylo konzervativně zavedeno, že trhlina vznikla při
počtu cyklů rovném počtu při ukončení experimentu (tab. 1).
U některých vzorků vznikly vodorovné trhliny v místě vru-
bů od přivaření středních výztuh ke stojině (obr. 7). Tyto trh-
liny byly rovněž zahrnuty do vyhodnocení, i když vruby od
takovýchto přerušovaných ručních svarů lze vhodným tech-
nologickým postupem vyloučit – výsledná doporučení jsou
proto celkově velmi konzervativní. 

Obr. 6. Uspořádání zkoušek pro cyklické smykové namáhání

(5)

Tab. 1. Únava při cyklickém smykovém namáhání

Test
Δ V 
[kN]

 Δτ
[MPa]

Cyklů 
do kolapsu N

Poloha trhlin

D1.1 50 50 2 110 790 u horního krčního svaru

D1.2 50 50 1 419 150 u dolního krčního svaru

D1.3 50 50 774 000 u horního krčního svaru

D1.4 50 50 > 3 072 300 bez trhlin

D2.1 30 30 > 3 033 820 bez trhlin

D3.1 40 40 > 3 069 930 bez trhlin

D4.1 45 45 > 3 022 900 bez trhlin

D5.1 60 60 920 000 u dolní části střední výztuhy

D5.2 60 60 1 473 690 ve střední části střední výztuhy

D5.3 60 60 2 715 610 u horní části střední výztuhy

Obr. 7. Rozvoj trhliny u těles D1.1 a D5.1
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Statistické vyhodnocení
Výsledky testů byly vyhodnoceny standardní statistickou

procedurou ve shodě s ČSN EN 1990 [4], Příloha D. Cílem
vyhodnocení bylo zjistit kategorii detailu vlnité stojiny nebo
stanovit příslušnou Wöhlerovu křivku použitelnou pro úna-
vové posouzení. Návrhová funkce pro rozkmit smykového
napětí Δτ má tvar

Pro statistické vyhodnocení byl rozkmit smykového napětí
neporušených těles D2.1 a D3.1 zjednodušeně uvažován
stejný jako u tělesa D4.1, tzn. Δτ = 45 MPa. Z hodnot tab. 1
byly poté pomocí regresní analýzy stanoveny parametry
střední Wöhlerovy křivky a = 2,712 .1022, m = 9,45.

Kategorie detailu, která označuje příslušnou únavovou
křivku pevnosti, odpovídá únavové pevnosti při 2 × 106

cyklech. Střední experimentální hodnota této kategorie je
tedy 

Postupem uvedeným v [4] byla dále určena hodnota sou-
činitele pro přepočet střední hodnoty na charakteristickou
hodnotu únavové pevnosti odpovídající 5% kvantilu experi-
mentálních středních hodnot. Z porovnání experimentálních
a teoretických hodnot plyne korekční člen bi = rei/rti, jehož
střední hodnota činí b = 1,005 a pro poměrnou chybu Δi = ln δi

lze stanovit střední hodnotu Δ a směrodatnou odchylku sδ
(označení veličin odpovídá [4])

Dále byl určen variační koeficient chyby návrhové funkce
Vδ (přičemž variační koeficient počtu cyklů Vrt = 0, tudíž 
Vr = Vδ) a směrodatnou odchylku logaritmu funkce r:

Pro omezený počet testů (i = 10) byly určeny váhové
poměry variačních koeficientů a 5% kvantil

αrt = 0,   αd= 1,   uk,n=1,92.                  (11)

Součinitel c charakteristické únosnosti je dán vztahem

Ze statistického vyhodnocení tak vyplývá výsledná cha-
rakteristická kategorie detailu 51,03 × 0,807 = 41,2. Pro
praktický návrh lze proto považovat detail stojiny namáhané
cyklickým smykem za kategorii 40*, se sklonem Wöhlero-
vy křivky 9,45. Jde přitom o zvlněnou stojinu připojenou
k pásnicím pomocí vizuálně kontrolovaného automaticky
provedeného krčního svaru a k příčným výztuhám pomocí
ručního přerušovaného svaru. Odpovídající Wöhlerova křiv-
ka v logaritmickém vyjádření je znázorněna na obr. 8. Ex-
trapolace křivky nad 3 × 106 cyklů a mez únavy pro 108 cyk-

lů odpovídá doporučení ČSN EN 1993-1-9 [8] a nebyla
experimentálně ověřena.

Navrženou křivku lze porovnat s doporučeními ČSN EN
1993-1-9 [8], kde je pro jednostranně přivařovanou stojinu
doporučena kategorie detailu 100, pro stojinu se svislými
výztuhami kategorie 80 a pro svary kategorie 36*.

Cyklické lokální namáhání 

Experimenty
Zkoušky byly prováděny opět na nosnících WTA 500 –

200 × 10 [mm] (obr. 9). Série obsahovala deset těles. Nosník
délky 850 mm byl zatěžován uprostřed rozpětí přes vlože-
nou kruhovou ocel (zatížení působilo “nožově”) a volně ulo-
žený ocelový hranol 30 × 50 mm, který představoval ex-
trémně opotřebenou jeřábovou kolejnici výšky 30 mm. Ex-
centricita zatížení vzhledem k ose nosníku činila vždy 20 mm.
Minimální hodnota pulsujícího zatížení byla Fmin = 5 kN,
maximální podle tab. 2, s frekvencí 8,5 Hz. 

Odpovídající charakteristická statická únosnost podle
vztahu (1) činí FRk = 175,1 kN. V případě lokálního cyk-
lického namáhání vznikly všechny trhliny v místě pod zatí-
žením, v blízkosti paty krčního svaru a šířily se v horizon-
tálním směru. Proti rychlému nárůstu trhlin v případě stoji-
ny zatížené cyklickým smykem se zde nárůst trhliny s ros-
toucími cykly postupně zpomaloval až k úplnému zastavení
(obr. 10). Za kolaps byl považován okamžik vzniku viditel-
né trhliny. V případě, že trhlina nevznikla ani po dosažení 
3 × 106 cyklů, byl test ukončen a pro vyhodnocení zaveden
konzervativně kolaps odpovídající dosaženému počtu cyklů.
V tabulce 2 je uveden přehled výsledků, přičemž ve třetím
sloupci je zapsána rovněž poloha těžiště zatížení vůči zvlně-
ní (M – mezi vrcholy amplitud zvlnění, V – ve vrcholu am-
plitudy) a v posledním sloupci maximální podélné napětí
v horní pásnici. 

(6)

(7)

(8)

,                    (9)

(10)

(12)

Obr. 8. Experimentální (plná) a doporučená (čárkovaná) 
křivka log Δτ – log N

Obr. 9. Uspořádání zkoušek pro cyklické lokální namáhání 
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Teoretická analýza
Pro stanovení teoretické únavové pevnosti bylo nutné

vyšetřit hodnoty svislého napětí a přetvoření ve stojině pod
lokálním zatížením. Použita byla opět GMNIA v softwaru
ANSYS (viz statická únosnost při lokálním zatížení, vzhle-
dem k symetrii zkoumaného nosníku byla řešena pouze je-
ho polovina). Cílem bylo vyšetřit maximální hodnoty napja-
tosti a přetvoření a dále také pružnou účinnou šířku stojiny
pro jednoduchý analytický výpočet maximálního napětí. Pás-
nice, stojina a výztuhy byly modelovány pomocí deskostě-
nového prvku SHELL43 (zahrnuje pružnoplastické chování

a velké deformace), roznášecí kolejnice byla modelována
pomocí trojrozměrných prvků SOLID45 (se stejnými mož-
nostmi) a připojení k horní pásnici pomocí nelineárního
kontaktního prvku CONTAC52 (kalibrace modelu je uvede-
na v [3]). Nožové zatížení působilo rovnoměrně na horní uz-
ly roznášecí kolejnice. Celkový počet prvků byl cca 1700
(obr. 11).

E1 120 M 31 550 26,0 u paty svaru

E2 60 V > 3 054 980 13,5 bez trhlin

E3 80 M > 3 059 670 17,7 bez trhlin

E4 100 V 512 420 21,9 stojina 5 mm pod svarem

E5 90 M 939 570 19,8 u paty svaru

E10 90 V 1 123 860 19,8 stojina 2 mm pod svarem

E11 100 M 3 028 840 21,9 bez trhlin

E12 110 V 238 190 24,0 u paty svaru

E13 70 M 3 047 970 15,6 bez trhlin

E14 100 V 165 810 21,9 stojina 3 mm pod svarem

Test
Cyklů 

do kolapsu N
Poloha trhlin

Δ F
[kN]

σ x
max 

[MPa]
Poloha
zatížení

Tab. 2. Únava při cyklickém lokálním namáhání

Obr. 10. Únavové trhliny od lokálního pulsujícího zatížení 
a jejich šíření

Obr. 11.  Model MKP, svislá napjatost pro F = 90 kN
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Materiál pásnic a výztuh byl zaveden běžným bilineárním
pracovním diagramem (fy = fu = 280 MPa), pro stojinu byl
na základě materiálových zkoušek použit materiál trilineár-
ní se zpevněním (E0 = 194 000 MPa, fy = 346 MPa, 
Et1 = 0,02 E0 = 3 900 MPa, fu = 415 MPa, pro stabilitu
výpočtů Et2 = 100 MPa). 

Rozsáhlé numerické vyšetřování pro různé polohy nožo-
vého zatížení s příčnou excentricitou 20 mm, různou tloušť-
kou stojin WT nosníků (2 až 3 mm), různou tloušťkou pás-
nic (10 až 35 mm) a měnící se výškou kolejnice (30 až 
70 mm) vedlo po vyhodnocení regresní analýzou ke vztahu
pro účinnou délku, umožňující stanovit maximální napětí od
daného lokálního zatížení na náhradní ploše tw × leff:

Vzorec (13) platí pro stojinu tloušťky tw = 2 mm, zatímco
vzorec (14) pro ostatní tloušťky stojiny. Korelační koeficien-
ty jsou pro celou výrobní řadu WT nosníků 0,985, resp.
0,997 (největší rozdíl pro tw = 2 mm je 7 % na straně bez-
pečné, konzervativní je vzorec i pro nosníky zatížené přímo,
bez kolejnice, tj. pro IR = 0).

Zajímavý je průběh svislého napětí σz podél kořene krční-
ho svaru (obr. 12). Tlakové napětí vzniká pod působícím ex-
centrickým zatížením a dále ob jednu vlnu, zatímco tahová
napětí vznikají v mezilehlých vlnách.

Únavové trhliny popsané v tab. 2 vznikly při zkouškách
v oblastech, kde převažuje svislé tlakové napětí, avšak jsou
zde též reziduální pnutí od svařování a působí zde i podélné
napětí od ohybu. Tvar trhlin ukazuje na rozhodující vliv
svislého napětí. Uvedená numerická analýza (neuvažující však
reziduální pnutí) prokázala vznik plastických oblastí pod
zatížením. V tabulce 3 jsou uvedeny maximální hodnoty cel-
kové a plastické deformace ve stojině pod zatížením (ve svis-
lém směru z) při prvním dosažení Fmax (tj. po polovičním
cyklu) a během druhého cyklu (pro cyklický rozkmit, obr. 13).
Je zřejmé, že cyklická plastická přetvoření jsou malá.

V tab. 3 je dále pro rozkmit ΔF podle tab. 2 uvedena hod-
nota fiktivního pružného rozkmitu napětí Δσel určeného
pomocí lineární analýzy MKP a též přibližná hodnota urče-
ná podle vzorce (15), pomocí vztahu (14) (v důsledku ten-
kých pásnic je leff konzervativní)

Místo Coffinova-Mansonova přístupu, zahrnujícího roz-
kmit plastických deformací, a k usnadnění praktického
návrhu byla snaha použít rozkmitu napětí. V tab. 3 uvedená
hodnota ΔS odpovídá dvojnásobné hodnotě Langerova pseu-
donapětí S, které reprezentuje polovinu fiktivního pružného

(13)

(14)

Obr. 12. Průběh svislého napětí σz ve stojině pod pásnicí, 
podél zvlnění 

Tab. 3. Teoretické hodnoty pro cyklické lokální namáhání

Δε tot Δε pl Δε tot Δε pl Δσ el Δσ Δ S 

E1 0,014 7 0,013 5 0,003 44 8,96x10-4 438* 669 667

E2 0,004 7 0,003 6 0,001 67 0 311 335 324

E3 0,004 3 0,003 2 0,00167+ 0 292* 445 324+

E4 0,017 0 0,015 8 0,002 65 1,03x10-4 519 558 514

E5 0,006 5 0,005 4 0,002 42 1,28x10-5 328* 502 469

E10 0,007 2 0,006 1 0,002 36 6,00x10-7 467 502 458

E11 0,003 8 0,002 6 0,002 67 1,38x10-4 365* 558 518

E12 0,012 0 0,010 9 0,002 96 4,14x10-4 571 613 574

E13 0,002 7 0,001 6 0,00167+ 0 255* 390 324+

E14 0,009 5 0,008 4 0,002 65 1,03x10-4 519 558 514

Napětí
 [MPa]Test

Rozkmit 
pro N  = ½

Cyklický rozkmit

*  zatížení vnášeno mezi vrcholy vlny (poloha M); + hodnoty nahrazeny hodnotou z E2 (odpovídá poloze nad vrcholem vlny a je nejvyšší)

Obr. 13.  Pracovní diagram pro první dva zatěžovací cykly 
(ΔF = 110 kN)

(15)
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napětí počítaného z cyklického rozkmitu deformací podle
vztahu (viz [10]):

Z porovnání hodnot Δσel , Δσ a ΔS vyplývá, že místo pseu-
donapětí ΔS lze konzervativně použít hodnot Δσ, založe-
ných na účinné šířce podle vztahu (15). Takový postup byl
proto použit pro statistické vyhodnocení experimentů.

Vyhodnocení výsledků
Statistické vyhodnocení bylo provedeno opět v souladu

s ČSN EN 1990 [4], příloha D a je analogické k postupu uve-
denému v předešlém oddílu pro cyklické smykové namáhání.
Návrhová funkce v tomto případě byla uvažována ve tvaru

Z regresní analýzy pro n = 10 testů vyplynula hodnota
sklonu Wöhlerovy křivky m = 7,403 a hodnota konstanty
a = 6,395 × 1025. Střední experimentální hodnota katego-
rie detailu odpovídajícího dvěma miliónům cyklů 

Postupem uvedeným výše byla určena hodnota součinitele
pro přepočet na charakteristickou hodnotu únavové pevnos-
ti, odpovídající 5% kvantilu experimentálních středních
hodnot (podrobný výpočet je uveden v [9])

Ze statistického vyhodnocení tedy vyplývá výsledná cha-
rakteristická kategorie detailu stojiny namáhané cyklickým
lokálním zatížením, resp. napětím podle vztahu (15), ΔS =
= 0,773 × 431,7 = 316 MPa. Sklon odpovídající Wöhlero-
vy křivky je m = 7,4 (obr. 14). Extrapolace křivky nad 3 × 106

cyklů a mez únavy pro 108 cyklů odpovídá doporučení ČSN
EN 1993-1-9 [8] a nebyla experimentálně ověřena.

Pohyblivé lokální namáhání
Z experimentů vyplývá, že trhlina pod cyklickým lokál-

ním zatížením se po určitém počtu cyklů stabilizuje a dále
nenarůstá. Při použití WT nosníků na konstrukci jeřábové
dráhy však dochází při pojíždění jeřábovým kolem ke změně
polohy působiště zatížení, a lze proto očekávat vznik trhliny
ve větší oblasti. Pro experimentální vyšetření účinků lokál-

ního pohyblivého zatížení byl navržen speciální přípravek
podle obr. 15. Nosník byl zatěžován prostřednictvím skuteč-
ného jeřábového kola a na stejných kolech byl podepřen na
rozpětí 1 000 mm. Pohyb zatížení o velikosti F = 90 kN
(odpovídající testům E5 a E10) způsoboval podélný pohyb
nosníku ± 70 mm, vyvolaný motorem přímočaré pily. Příč-

ně byl nosník veden šesti plastovými koly (4 na horní a 2 na
dolní pásnici). Kolejnice musela být po každém testu vymě-
něna v důsledku silného opotřebení.

Provedeny byly dva testy se stejnými parametry (obr. 16).
Při testu K1 vznikla trhlina na okraji krčního svaru po 
286 000 cyklech a musela být vyměněna kolejnice. Další

(16)

(17)

(18)

(19)

Obr. 14. Experimentální (plná) a doporučená (čárkovaná) 
křivka log ΔS – log N

Obr. 15. Experiment s pohyblivým lokálním zatížením

Obr. 16.  Test K1 – povrchová vodorovná trhlina, 
K2 – svislá trhlina napříč tlouš�kou stojiny
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zatížení nemělo již žádný zhoršující účinek až do 515 000 cyklů,
neboť trhlina (viditelná pouze z jedné strany stojiny) se z pů-
vodních 33 mm protáhla asi o 1 mm. Kolejnice byla opět pří-
liš opotřebená a experiment byl ukončen. Při testu K2 byla
kolejnice vyměněna již po 182 000 cyklech a dále po 282 000
a 648 000 cyklech, přičemž při první výměně bylo zatěžují-
cí kolo vyměněno za nové, s kaleným povrchem. První trh-
lina se objevila při 1 353 000 cyklech jako 4 mm dlouhá svis-
lá trhlina od kořene krčního svaru a dosáhla 18 mm při 1 506 000
cyklů, kdy byl test ukončen.

Model s pohyblivým zatížením byl numericky vyšetřován
GMNIA programem ANSYS. Pohyblivé zatížení ve dvou
úplných cyklech bylo simulováno 57 zatěžovacími stavy,
v každém s 5 přírůstky zatížení (90/5 = 18 kN). Historie
zatížení ve formě napětí/deformace byla zavedena do každé-
ho stavu z předchozího řešení. Výsledky lze shrnout násle-
dovně:

– posun zatížení činil pouze ± 70 mm, a proto maximální
rozkmit svislého napětí činil 321 MPa (méně než 502 MPa
vypočítaných ze vztahu (15)) a vznikal ve vzdálenosti 140 mm
od středu zatížení;

– největší rozkmit smykového napětí z numerického výpo-
čtu činil 45,7 MPa, tedy více než očekávaná hodnota
F/(2twhw) = 90/(2 × 2 × 625) = 36 MPa. Jde přitom o sou-
čet lokálního a celkového smykového napětí ve vlnité sto-
jině;

– pod zatížením vznikaly ve stojině nosníku plastické oblas-
ti, s maximální svislou deformací po prvních 3 zatěžova-
cích stavech εpl,z = 0,004 2, pro další stavy beze změny (tj.
cyklický plastický rozkmit deformací nulový).

Experimentální i numerické vyšetřování stojiny s pohyb-
livým zatížením poskytlo hlubší poznatky skutečného cho-
vání nosníku při únavě. Trhliny vznikly poněkud dříve
(zejména u testu K1) než u nosníků s cyklickým nepohybli-
vým zatížením. Z pouhých dvou testů nelze vyvodit rele-
vantní závěry, nicméně numerická analýza odkryla další
důležité faktory ovlivňující výsledky (tj. nižší rozkmit svis-
lého napětí a vyšší rozkmit smykového napětí).

Závěr
Po rekapitulaci chování a únosností nosníků s vlnitou sto-

jinou typu WT při statickém zatížení jsou uvedeny výsledky
jejich chování při únavě, plynoucí ze statistického vyhodno-
cení rozsáhlých experimentů a numerického vyšetřování.
Výsledky byly získány na nosnících WTA s tloušťkou stoji-
ny 2 mm a jejich užití pro jiné tloušťky (2,5 a 3 mm) je nutné
pečlivě zvážit. Vyhodnocení experimentů byl provedeno
v souladu s doporučením ČSN EN 1990 [4].

Vlnité stojiny zatížené převážně cyklickým smykem lze
navrhovat na únavu podle ČSN EN 1993-1-9 [8] pro zvláštní
kategorii detailu 40, se sklonem S-N křivky m = 9,45 (zahr-
nuje stojinu i přípojný krční svar). Stojiny lokálně zatížené
jsou namáhány rozkmitem jak svislého, tak smykového
napětí. Prezentovaný výzkum pokrývá nosníky s velmi níz-
kou kolejnicí rozměru 50 × 30 mm (běžné kolejnice mají
větší šířku i výšku, a výsledky jsou pro ně proto na straně
bezpečné) a namáhání smykem rovném polovině lokálního
zatížení. Pro lokální namáhání rozkmitem svislého pseudo-
napětí byla odvozena zvláštní kategorie detailu 308, se sklo-
nem S-N křivky m = 7,40. Pseudonapětí lze vyčíslit ze vzta-
hu (15). Pro kombinace únavového namáhání je nutné pou-
žít vhodné interakční vztahy [5].

Testy provedené na nosnících se skutečně pohyblivým
zatížením ukázaly další důležité aspekty chování nosníků
s vlnitou stojinou při únavě, ale neovlivnily významně vý-
sledky získané při cyklickém nepohyblivém zatížení. Příklad
návrhu jeřábového nosníku [11] s použitím WT nosníku (roz-
pětí 12 m, nosnost 8 t) vyústil v návrh nosníku WTC 1 000 ×
× 3 - 250 × 12 a ukázalo se, že rozhodovala interakce mo-
mentu s lokálním zatížením, nikoliv únava. Porovnání s ná-
vrhem optimálního svařovaného nosníku s vyztuženou stoji-
nou tloušťky 8 mm ukázalo úsporu 22 % hmotnosti.

Výsledky výzkumu byly zavedeny do NA ČSN EN 1993-1-5
[12].
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Macháček, J. – Tůma, M.: Resistance of Girders with
Undulating Web in Fatigue

This article presents static and fatigue resistance of gird-
ers with thin-walled undulating webs received from inten-
sive experimental and numerical investigation at the
Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical
University in Prague. Namely static resistances under
local loadings and resistances under cyclic shear, cyclic
local loading and moving local loading are concerned.
The results were statistically evaluated, numerically
modelled GMNIA using ANSYS software, verified and
arranged for practical design and included into NA CSN
EN 1993-1-5.
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Macháček, J. – Tůma, M.: Ermüdungsfestigkeit von
Stahlträgern mit Wellsteg 

Der Artikel führt die statischen Tragfähigkeiten und
Ermüdungsfestigkeiten von Stahlträgern mit dünn-
wandigem Wellsteg an, die aus einer umfangreichen
experimentellen und theoretischen Untersuchung an der
Fakultät Bauwesen der TU Prag gewonnen wurden. Es
handelt sich insbesondere um die statische Tragfähigkeit
bei lokaler Belastung und die Ermüdungsfestigkeit bei
zyklischer Schubbelastung, einer zyklischen lokalen Last
und beweglicher lokaler Belastung. Die Ergebnisse wur-
den statistisch ausgewertet, durch eine GMNIA mit Hilfe
der Software ANSYS numerisch modelliert, überprüft
und für praktische Anwendungen in die NA ČSN EN
1993-1-5 eingegliedert.

�projekty

�dizertace

Hagibor Office Building 

Centrála mezinárodní zpravodajské organizace Rádia
Svobodná Evropa se přesunula z budovy bývalého Federál-
ního shromáždění v centru města do nových prostor kance-
lářského projektu Hagibor Office Building v jihovýchodní
části Prahy. O přestěhování se začalo uvažovat po teroristic-
kých útocích na americká města v září 2001. Výstavba nové-
ho sídla začala v roce 2006, kolaudací prošla v září loňské-
ho roku. Rádio Svobodná Evropa si pronajalo objekt na pat-
náct let s možností prodloužení smlouvy na stejné období. 

Budova, postavená v souladu se současnými potřebami
multimediální komunikační společnosti, splňuje nejpřísnější
mezinárodní bezpečnostní normy. Moderní redakci upro-
střed pětipatrového komplexu obklopuje hustá sí	 propoje-
ných kanceláří a vysílacích studií. Autorem projektu je
architektonické studio Cigler Marani, hlavním dodavatelem
stavby byla společnost Heberger.

Tisková informace

Stárnutí hydroizolací ve spodní stavbě
Ing. Veronika Kačmaříková

Stárnutí hydroizolací bylo sledováno novými a dosud ne-
použitými metodami v různých degradačních prostředích.
Nejagresivnější se ukázala kombinace nízkých dávek záření
alfa a gama, působícího spolu s půdními bakteriemi a vlh-
kostí. Nejlépe z hlediska stárnutí obstály fóliové hydroizola-
ce z flexibilních polyolefinů. 

Morfologická kategorizace vodních toků
Mgr. Lenka Hejduková

V dizertaci se klasifikace vodních toků považuje za podklad
pro navrhování technických opatření a posouzení možností
revitalizace vodních toků. Autorka sestavila databázi měr-
ných tratí a kriticky zhodnotila současné klasifikační metody.

Modelování distribučních sítí 
Ing. Rostislav Kasal

Pomocí matematického modelování řeší dizertace aktuální
otázky spojené s řízením vodárenského distribučního systé-
mu. Výsledky práce, konkretizované na jihočeskou vodáren-
skou soustavu, mohou přispět ke zlepšení jakosti dodávané
vody díky optimalizaci doby zadržení v distribuční síti. 

Objektově orientované aplikace 
pro geoinformatiku
Ing. Jan Pytel

Obsahem práce je popis původních funkčních aplikací ve
formě objektově orientovaných databází a relačních vztahů
mezi nimi. Jádrem je implementace numerického výpočtu
derivací v projektu GNU Gama a zhodnocení možností její-
ho využití.

Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 
Ing. Jiří Nováček

Dizertační práce se zabývá odhadem vzduchové neprůzvuč-
nosti mezi místnostmi v budovách pro bydlení. Porovnávají
se různé metody výpočtu zejména z hlediska přesnosti dosa-
žených výsledků pro stavební prvky běžné v podmínkách
českého stavebnictví.

Dynamický model bytové výstavby v Praze
Ing. Libor Koláček

Dizertant vytvořil model vývoje bytové výstavby v Praze,
jehož výstupy budou přínosem pro predikci trhu s byty.
Práce prokazuje schopnost aplikace systémového přístupu
při řešení komplexního problému.
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Průkaz energetické náročnosti budovy
Ing. Eliška UBRALOVÁ

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek se zabývá aktuální tematikou zavedení povinnos-
ti vypracovávat průkaz energetické náročnosti budovy.
Popisuje rozdíl mezi tímto průkazem a stávajícím ener-
getickým štítkem obálky budovy včetně kritérií hodno-
cení budov. Ve stručnosti uvádí možnosti úsporných opat-
ření, získání dotací a souvisící legislativu.

Úvod
Se stále rostoucí spotřebou energie se zvyšuje i nutnost

zavedení úsporných opatření. Jednou z možností je „štítko-
vání“ spotřebičů energie. Bereme za naprostou samozřej-
most, že při koupi kontrolujeme jejich energetický štítek.
Snažíme se vybírat spotřebiče energetické třídy A, A+, nebo
dokonce A++ kvůli menší spotřebě energie, díky níž se sníží
náklady na jejich provoz. Nevýhodou jsou ovšem ve většině
případů vyšší pořizovací náklady. 

Za největší spotřebiče pak můžeme považovat budovy,
v nichž se energie spotřebovává k vytápění, ohřevu teplé vo-
dy, pro klimatizaci, osvětlení a další. V roce 2002 byl zave-
den ustanovením ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov –
Část 2: Požadavky) [11] Energetický štítek a Protokol k ener-
getickému štítku obálky budovy. Štítek vypovídá o kvalitě
zateplení budovy a hodnotí tepelně technické vlastnosti sta-
vebních konstrukcí – obálky (okna, plášť, střecha, podlahy).
Od 1.1.2009 byla zavedena povinnost vypracovávat Průkaz
energetické náročnosti budov včetně protokolu, který hod-
notí celkovou spotřebu energie budovy. Díky takovému po-
souzení bude možné se při koupi či pronájmu domu nebo
bytu lépe rozhodovat, jak peníze investovat. Bude zřejmé,
zda je budova kvalitně zateplena, jaká je spotřeba energie na
vytápění, apod. Po zavedení štítku ve Francii, Velké Británii,
Dánsku nebo Švédsku klesly ceny nezateplených domů až
o 20 %. Dá se proto předpokládat, že i u nás bude realitní trh
reagovat na tuto změnu snížením nájmu nebo prodejní ceny
u budov s horším energetickým hodnocením.

Energetický štítek obálky budovy
Grafické znázornění výpočtu na energetickém štítku do-

kládá míru splnění požadavků na prostup tepla obálkou bu-
dovy (dle přílohy B [11]). Přihlíží ke kvalitě oken, zateplení
stěn a střechy. Kritériem energetické náročnosti budovy je
SEN – stupeň energetické náročnosti, vypočtený podle vzor-
ce

kde eV je vypočtená měrná potřeba tepla při vytápění, 
eV,N – požadovaná normová měrná potřeba tepla k vytápění.

V roce 2005 byla norma novelizována a stupeň energetic-
ké náročnosti byl nahrazen kritériem STN – stupněm tepel-

né náročnosti, vypočteným podle vzorce

kde Uem je průměrný součinitel prostupu tepla, 
Uem,N – požadovaný normový průměrný součinitel tepla.

V roce 2007 proběhla zatím poslední novela, která nahra-
dila stupeň tepelné náročnosti klasifikačním ukazatelem CI:

– je-li (3)

– je-li

(4)

– je-li , (5)

přičemž Uem je průměrný vypočtený součinitel prostupu tepla,
Uem,rq– průměrný požadovaný normový součinitel 

prostupu tepla, 
Uem,s – průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu.

Žádný zákonný předpis neukládá, kdo je oprávněn ener-
getický štítek vypracovat, proto jej může vyhotovit každý,
kdo zvládne metodiku výpočtu. 

(1)

(2)

Obr. 1. Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 (2007)

,
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Průkaz energetické náročnosti budovy
Dnem 1.1.2009 vstoupila v platnost povinnost pro staveb-

níky a vlastníky budov dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. tento
průkaz zajistit. Dokládá splnění požadavků na energetickou
náročnost budovy podle zákona č. 406/2000 Sb. (ve znění poz-
dějších předpisů). Skládá se ze dvou částí – grafické (štítek)
a protokolu, který popisuje tepelně technické parametry a
celkovou energetickou potřebu budovy. Podle zákona č.
406/2000 Sb. je průkaz oprávněn zpracovat pouze energetic-
ký auditor nebo osoba autorizovaná podle zákona č. 360/1992
Sb. na základě energetického auditu budovy [2]. Průkaz
musí být zpracován: 

– při výstavbě nových budov; 
– při větších změnách dokončených budov s celkovou

podlahovou plochou nad 1 000 m2, které ovlivňují je-
jich energetickou náročnost;

– při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich části, pro
kterou vznikla povinnost jeho zpracování dle dvou
předchozích podmínek.

Musí být vyvěšen v budovách s podlahovou plochou nad
1 000 m2, určených pro poskytování služeb veřejnosti (pro
školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a
stravovací služby, v budovách veřejné správy a zákaznic-
kých středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky,
dopravy a telekomunikací).

Průkaz má platnost deset let. Nový musí být vyhotoven
při každé významné změně technických parametrů budovy,
která vede ke snížení (zvýšení) spotřeby energie nebo po
uplynutí jeho platnosti. Při jeho vypracovávání se porovná-
vá vypočtená měrná spotřeba energie – EPA v kWh /(m2

˙rok)
s intervalovými hodnotami uvedenými v tab. 1 (sloupec C
představuje referenční hodnoty),

přičemž EPA je vypočtená celková roční dodaná energie
[GJ/rok], Ac celková podlahová plocha [m2].

Po porovnání vypočtené hodnoty s hodnotami v tabulce
se budova zařadí do jedné ze tříd A až G. Slovní vyjádření
tříd energetické náročnosti budovy je uvedeno v tab. 2. Po-
kud je budova zařazena do třídy A až C, vyhoví požadavkům
na energetickou náročnost, úsporná opatření musejí být za-
vedena při zařazení do třídy D až G.

,                     (6)

Druh budovy A B C* D E F G

rodinný dům < 51 51-97 98-142 143-191 192-240 241-286 >286

bytový dům < 43 43-82 83-120 121-162 163-205 206-245 >245

hotel a restaurace < 102 102-200 201-294 295-389 390-488 489-590 >590

administrativní < 62 62-123 124-179 180-236 237-293 294-345 >345

nemocnice < 109 109-210 211-310 311-415 416-520 521-625 >625

vzdělávací zařízení < 47 47-89 90-130 131-174 175-220 221-265 >265

sportovní zařízení < 53 53-102 103-145 146-194 195-245 246-297 >297

obchodní zařízení < 67 67-121 122-183 184-241 242-300 301-362 >362

* referenční hodnoty

Tab. 1. Intervalové hodnoty měrné spotřeby energie [9]

třída slovní vyjádření

A mimořádně úsporná

B úsporná

C vyhovující

D nevyhovující

E nehospodárná

F velmi nehospodárná

G mimořádně nehospodárná

Energetická náročnost budovy

Obr. 2. Průkaz energetické náročnosti budovy (grafická podoba)
dle vyhl. č. 148/2007 Sb.

Tab. 2. Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy [9]
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Průkaz energetické náročnosti budovy je povinnou sou-
částí dokumentace k žádosti o stavební povolení (vypraco-
vané dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.) v případě, že byla podá-
na po 1.1.2009. Žádosti podané do 31.12.2008 průkaz obsa-
hovat nemusejí. Při porušení povinnosti jeho vypracování
hrozí pokuta až 1 mil. Kč.

Úsporná opatření
Při nesplnění požadavků na energetickou náročnost budo-

vy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., tzn. zařazení do třídy D až
G, musí být navržena úsporná opatření. Nejvíce energie se
spotřebovává na vytápění domu. Proto je třeba zajistit, aby
nedocházelo ke ztrátám únikem tepla obálkou budovy (ok-
ny, stěnami, střechou a podlahami). Tepelné ztráty se dají
omezit mnoha způsoby, nejúčinnější bývá zateplení budovy
polystyrenem, minerální vlnou, instalací bezkontaktní fasády,
změnou stavebního materiálu nebo výměnou či repasí oken.

Dalším způsobem, jak snížit náklady na energie, je změna
zdroje vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. V České re-
publice podle údajů Ministerstva životního prostředí stále
450 tisíc domácností topí uhlím, které je sice nejlevnější, jde
ovšem o naprosto neekologický způsob vytápění. Trendem
je zavedení vytápění solárními panely, tepelnými čerpadly,
kotlem na biomasu, fotovoltaickými články a využitím vod-
ní či větrné energie

Dotace
Úspory energie podporuje jak stát, tak Evropská unie. 

O dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) 
v rámci Státního programu na podporu úspor energie a vyu-
žití obnovitelných zdrojů energie nebo o podporu v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí (OPŽP) mohou požádat:

– domácnosti,
– obce, města, kraje, příspěvkové organizace obcí, měst,

krajů a státu, vysoké školy, veřejné výzkumné institu-
ce, obchodní společnosti vlastněné obcemi nebo jiný-
mi veřejnoprávními subjekty, občanská sdružení, círk-
ve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společ-
nosti, nadace a nadační fondy.

První skupina může žádat o dotace ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR [2], v rámci něhož bylo v roce 2008
vyčleněno 100 mil. Kč na podporu instalace kotle na bioma-
su pro vytápění či kogeneraci tepla a elektřiny nebo solár-
ních systémů pro ohřev užitkové vody (na obě varianty až 
50 % investičních nákladů, max. 50 tis. Kč) a instalaci tepel-
ných čerpadel nebo solárních systémů pro přitápění (až 30 %
investičních nákladů, max. 60 tis. Kč). Podmínkou pro udě-
lení dotace na pořízení kotle na biomasu nebo tepelného čer-
padla je přechod z vytápění pevnými fosilními palivy. Pro
rok 2009 byly vyhlášeny dva programy. Pro kotle na bioma-
su a solární systémy na ohřev teplé vody dotace ve výši 50 %
z uznatelných nákladů, maximálně však 55 tis. Kč, pro so-
lární systémy k přitápění a celoroční ohřev teplé vody maxi-
málně 65 tis. Kč. Pro tepelná čerpadla lze získat dotaci do 
30 % uznatelných nákladů. U tepelných čerpadel země/voda
a voda/voda je to maximálně 75 tis. Kč a u čerpadel vzduch/
/voda maximálně 55 tis. Kč. O tyto dotace lze žádat po
dokončení a zaplacení projektu, nejdéle však do 18 měsíců
od uvedení zařízení do trvalého provozu. Od dubna letošní-
ho roku bude otevřen rozšířený čtyřletý program v hodnotě
25 mld. Kč. Bude podporováno kvalitní zateplení rodinných
a bytových domů (vyjma panelových domů), pořízení nízko-
emisního kotle na biomasu či tepelného čerpadla do nízko-
energetických novostaveb či výměna stávajícího neekolo-

gického způsobu vytápění za tyto zdroje a také nová výstav-
ba v pasivním energetickém standardu.

Pro druhou skupinu je k dispozici podpora v rámci operač-
ního programu Životní prostředí – prioritní osa 3 [2], určená ke
zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla
a elektřiny a využití odpadního tepla ve dvou směrech:

3.1 – výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících
s cílem zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie
pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla
a elektřiny (k dispozici je 54 % ze 673 mil. EUR);

3.2 – realizace úspor energie a využití odpadního tepla v ne-
podnikatelské sféře (k dispozici je 46 % ze 673 mil.
EUR).

Žadatelům může být poskytnuta podpora až do výše 90 %
z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. Mini-
málně musejí být tyto výdaje 0,5 mil. Kč. Podporovány jsou
tyto typy projektů:

– výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdro-
jů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro
vytápění, chlazení a ohřev teplé vody;

– instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny;
– výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních

elektráren;
– výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalu-

jících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou);
– instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn,

skládkový a kalový plyn, bioplynové stanice; 
– instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou

biomasu;
– kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální

energie;
– snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technic-

kých vlastností obvodových konstrukcí budov;
– implementace měřicí a regulační techniky v systé-

mech vytápění a chlazení;
– aplikace technologií na využití odpadního tepla.

Závěr
Celosvětovým problémem je dlouhodobě neudržitelná

spotřeba energií. Proto se zavádějí různá opatření, která by
mohla vést k nahrazení dosavadních energetických zdrojů
zdroji obnovitelnými. V České republice se tímto problémem
zabývá Národní program hospodárného nakládání s energií
a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů. Jedním
z cílů je dosažení úspor energie podporou energetických au-
ditů s výstupem v podobě Průkazu energetické náročnosti
budov. Národní program se snaží vést investory k využívání
obnovitelných zdrojů energie místo fosilních paliv a snížení
tepelných ztrát budovy. Motivací by měly být dotace, pod-
pora realizace projektu a také vidina vyššího zisku při pro-
deji či pronájmu budovy s kvalitním hodnocením podle prů-
kazu energetické náročnosti. 

Legislativa
� Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění

pozdějších předpisů. 
� Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 148/2007 Sb.
� Vyhláška, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí ener-

getického auditu č. 213/2001 Sb. (změna č. 425/2004 Sb.)
� ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.
� Směrnice 2002/91/EC zavádí v zemích EU opatření ke

snížení celkové energetické bilance budov.
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Ubralová, E.: Energy Passport of Buildings

This paper deals with the actual topic of introducing the
requirement to work out the energy passport of build-
ings. It describes the difference between this passport
and the current energy label of the envelope of buildings,
including criteria of buildings assessment. It briefly out-
lines the potential of economic measures, acquisition of
funding, and the related legislation.

Ubralová, E.: Energieausweis für Gebäude

Der Artikel befasst sich mit der aktuellen Thematik der
Einführung der Pflicht, einen Ausweis der energetischen
Aufwändigkeit eines Gebäudes zu erstellen. Er
beschreibt den Unterschied zwischen diesem Ausweis
und dem bestehenden energetischen Schild der
Gebäudehülle einschließlich der Kriterien für die
Bewertung von Gebäuden. Er führt kurz und knapp die
Möglichkeiten von Einsparungsmaßnahmen, der
Erlangung von Zuschüssen und die damit zusammen-
hängende Legislative an.
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�dizertace
Hodnocení rizik v řízení projektů
Ing. Jan Mikulecký

V dizertaci je zpracována původní metoda hodnocení rizik,
která je zaměřena zejména na kvalitativní analýzu, kde jiné
metody mají značné nedostatky. Autor věří, že rozvoj meto-
diky poslouží kvalitnější přípravě a realizaci projektů.

Energetická náročnost budov 
v souvislostech s legislativou
Ing. Miroslav Urban

V dizertaci je naznačeno vytvoření národní metodiky výpo-
čtu energetické náročnosti budov. Na základě této metodiky
je vytvořen výpočetní nástroj NKN pro stanovení energetic-
ké náročnosti podle evropské směrnice a českých právních
předpisů.

Strategic Process Management 
of the Real Estate Project Development
Dipl.-Ing.Torsten Held

Práce obsahuje deskriptivní pohled na strukturu volby řídí-
cích opatření jako nástroj projektového řízení a identifikuje
rizika přípravy stavby v ranném stadiu projektů.

Systém řízení nákladů
Ing. Robert Pátek

V práci je popsán současný stav problematiky procesního
řízení, jehož nástrojem je metoda Aktivity Based Costing pro
řízení a ovlivňování nákladů procesů. Práce může ve své apli-
kační části být přínosem pro řízení velkých a středních firem.

Dřevokazné houby v občanské 
a bytové výstavbě
Ing. Jiří Frankl

Dizertační práce se zabývá studiem druhové skladby v sou-
časnosti se vyskytujících dřevokazných hub, jejich vzájem-
nou interakcí i rozborem vlivu míst výskytu na mechanické
vlastnosti dřeva. Zkoumá se inhibiční vliv mikroskopických
vláknitých hub na intenzitu napadení dřeva. Originálním
zjištěním je, že existuje poměrně velmi krátká přechodová
hranice od dřeva zdravého ke dřevu destruovanému.   

Comparison of Some Domain
Decomposition Methods
Ing. Bedřich Sousedík

Práce z oboru matematiky je příspěvkem k výpočtovým
metodám založeným na rozkladech oblastí na podoblasti.
Mezi hlavní výsledky patří důkazy ekvivalence dvou tříd
představitelů zmíněných metod a novátorský počin spočíva-
jící ve vypracování teoretických základů adaptivního přístu-
pu v této problematice.
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Poruchy odvodňovacích žlabů betonových ploch
doc. Ing. František LUXEMBURK, CSc.

ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Ing. Bohuslav NOVOTNÝ, DrSc.
ČVUT – Kloknerův ústav, Praha

V článku se analyzují příčiny poruch polymerbeto-
nových odvodňovacích žlabů zabudovaných do beto-
nových užitkových ploch. V rámci posouzení teplotních
účinků se uvádějí i vztahy US DesignGuide2002 pro sta-
novení teploty nulového napětí, dále experimentální vý-
sledky pro hobru (materiál výplně spár) a diskutuje se i
vliv tření na styku cementobetonových desek a podklad-
ního systému (podloží).

Úvod
V článku vyšetřujeme poruchy odvodňovacích polymer-

betonových žlabů zabudovaných do betonových ploch. Pří-
čina poruch je obvykle velmi jednoduchá – projekční záva-
dy související s nedostatečným (nebo i žádným) zohledně-
ním teplotní roztažnosti konstrukčního materiálu plochy –
betonu. Nejprve zopakujeme základní vztahy, týkající se vli-
vu teploty rovnoměrně rozdělené po tloušťce betonové des-
ky, a následně určíme příčiny poruch odvodňovacích žlabů
dvou betonových ploch.

Vztahy pro posouzení účinku 
rovnoměrné teploty

Základním teplotním účinkem je změna délky betonové
desky. Maximální změna její délky (roztažení/zkrácení) ve
směru x, odpovídající změně teploty ΔT, bude  

když lx je délka desky ve směru x, α je koeficient teplotní
roztažnosti betonu. Nemůže-li se plocha volně roztáhnout,
vzniká v betonu tlakové napětí (obr. 1)

Umožní-li konstrukce pouze roztažení

bude napětí v desce menší

Při posuzování poruch odvodňovacích žlabů budeme uvažo-
vat tyto vstupní údaje:

– modul pružnosti betonu E = 35 GPa, 
– součinitel teplotní roztažnosti betonu α = 0,00001.

Pro vybrané hodnoty ΔT(+) uvádíme v tab. 1 hodnoty veličin
εT a σT .

U delších betonových desek (více než 20 m) je vhodné ana-
lyzovat i účinky odporu podloží proti pohybu betonové des-
ky způsobené teplotním napětím. V práci [4] je uveden jed-
noduchý postup, založený na předpokladu, že tento odpor
vzniká smykovým napětím působícím proti pohybu desky
τf = f h ρ, kde f je součinitel tření (při prvním posunutí, třeba
podle [4], uvažovat hodnotu 1 až 2, při dalších pohybech
hodnotu nižší – minimálně 0,8 pro betonovou desku na pís-
čitém podkladu), h je tloušťka desky a ρ objemová hmotnost
betonu. Ve vzdálenosti lR od okraje desky je potom odpor
proti pohybu představován namáháním desky napětím σR,
které vyplývá z rovnice rovnováhy vodorovných sil 

Maximální hodnoty toto napětí dosáhne ve vzdálenosti lf ,
kde naroste na hodnotu (2) napětí vyvolaného změnou tep-
loty ΔT (ve vzdálenějších bodech potom zůstává deska bez
pohybu: odpor tření se rovná „hnací síle“ teplotního napětí) 

(1)

(2)

(3)

(4)

Obr. 1. Účinek změny teploty 
(rovnoměrně rozložené po tlouš�ce desky)

Tab. 1. Vliv rozdílu teplot ΔT(+)  na základní veličiny namáhání 
betonových desek 

15 20 25 30 35 40

104 ε T 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

σ T  [MPa] –5,25 –7 –8,75 –10,5 –12,25 –14

Veličina
Rozdíl teplot Δ T (+) [oC]

(5)

(6)
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Platí potom pro desky délky l ≤ 2 lf (max σR   se realizuje ve
středu desky 1/2 l)

a pro desky délky l ≥ 2 lf

Použitím kluzné membrány může hodnota součinitele f pod-
statně klesnout – podle [7] koeficient tření na hodnotu 0,2
v porovnání s hodnotou 0,7 bez membrány.

Při ochlazování se betonové desky zkracují, podle [4] je
šířka spáry daná šestinásobkem až sedminásobkem pohybu,
aby zálivka dokázala tento pohyb sledovat bez porušení. 
V technické praxi se setkáme i s názorem, že maximální se-
vření spáry vlivem dilatace betonových desek má představo-
vat 2/5 její šířky. Tyto úvahy tedy ovlivňují stanovení šířky
spáry. 

Šířka dilatační spáry
Uvažujeme betonovou plochu délky L, rozčleněnou spára-

mi na m celků (desek) délky li. Extrémním teplotám T(+) a 
T(–) odpovídají přírůstky (zkrácení) délky

když T0 je teplota nulového napětí (teplota, při níž se původ-
ní délka desky nemění). Prodloužení (zkrácení) délky desky
č. i li

(±) se projeví na okrajích posuny Δli,1
(±) (začátek prvku)

a Δli,2
(±) (konec prvku)

s obvyklým předpokladem

který ovšem nemusí odpovídat místním poměrům. Při stano-
vení šířky si spáry i vycházíme z velikosti dilatačních pohy-
bů okrajů přilehlých desek, které musí materiál spáry absor-
bovat,

když  Δs(+) představuje zvětšení šířky spáry (roztažení), Δs(–)

její zkrácení. 

Při návrhu šířky spáry si musíme zohlednit schopnost
zálivky absorbovat dilatační pohyby 

kde ε (+) je roztažnost (průtažnost) materiálu zálivky a ε (-)

jeho stlačitelnost. Při výše uvedených výpočtech je důležitá
teplota nulového napětí T0, která odráží teplotní poměry
v době výroby betonových desek a poměry při tvrdnutí beto-

nu. V americké návrhové metodě DesignGuide [2] je uve-
den přibližný vztah, na základě něhož v tab. 2 uvádíme pro
ilustraci několik hodnot T0 (Tm je průměrná měsíční teplota).

Dalším důležitým parametrem jsou materiálové charakte-
ristiky výplně spáry – v závěru této části uveďme několik
orientačních údajů pro hobru jako klasickou výplň dilatač-
ních spár. Údaje tab. 3 se týkají její stlačitelnosti za sucha
(první údaj) a při proniknutí vody do dilatační spáry – zkouš-
ky byly provedeny v Silniční laboratoři Fakulty stavební
ČVUT.

Z těsnicích materiálů, absorbujících protažení i zkrácení
šířky spáry, uveďme např. studenou zálivku BORNIT na
polysulfidové bázi, která se používá při protažení/zkrácení
do 25 % šířky spáry (ε(±) = ± 0,25).

Poruchy odvodňovacích žlabů
Doporučovaný detail napojení odvodňovacího žlabu ACO

na přilehlé dopravní plochy ukazuje obr. 2. Posuzovali jsme
dva případy závažných poruch odvodňovacích žlabů:

A.délka přilehlých betonových ploch 37 m 
(vpravo i vlevo: lp = ll = 37 m),
tloušťka betonové desky 18-20 cm,
dilatační spára 20 mm – výplň hobra, 
hloubka dilatační spáry na výšku cementobetonového

krytu,
došlo k podbetonování distanční desky z hobry 

v tloušťce cca 25 mm,    
beton lože (předepsán C20/25) – zjištěna horší kvalita,
poruchy: trhliny ve stěnách žlabů (ve střední části i u dna),

lokální zvednutí žlabu a přilehlých betonových
dlaždic;

B.délka přilehlých betonových desek: 
vpravo lp = 120,5 m, vlevo  ll = 37 m,
dilatační spáry nebyly provedeny,
poruchy: porušení stěn žlabů trhlinami.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tab. 2. Teplota nulového napětí T0 [2]

Teplota T m  

[˚C] 250 300 350 400 500

3 9,7 10,3 11,7 13,7 16,4

5 12,5 14,0 15,5 17,0 20,0

10 19,3 21,2 23,0 24,9 28,6

15 25,9 28,1 30,2 32,4 36,8

20 32,2 34,7 37,1 39,6 44,5

Obsah cementu C c  [kg/m3]

Tab. 3. Relativní deformace hobry – suchá zkouška / 48 h uložení 
ve vodě

po 24 h po týdnu

0 0,74  /  0,82 – –

15 0,76  /  0,83 – –

0 0,76  /  0,84 – –

15 0,77  /  0,85 0,39  /  0,13 0,46  /  0,16
–14,0

Napětí   
[MPa]

Doba 
zatížení 
[minuty]

Relativní přetvoření 
po odlehčení

–10,5

Deformace

 | ε (–) |  
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Pro stanovení dilatačních pohybů na spárách, případně
teplotního napětí, je potřebné určit extrémní teplotní rozdíly
ΔT(±) na základě znalosti extrémních teplot T(±) a teploty
nulového napětí. V tabulce 4 uvádíme extrémní teploty po-
dle zdrojů z odborné literatury, teplotu T0 se z dodaných
podkladů nepodařilo stanovit – musíme ji proto odhadnout.
Při posouzení příčin poruch žlabů budeme uvažovat nejne-
příznivější účinek konzervativní hodnotou ΔT(±) ≈ 25-30 °C.
Tomuto teplotnímu rozdílu potom v tab. 5 odpovídá pro-
dloužení přilehlých betonových desek: Δll

(+) z levé a Δlp
(+)

z pravé strany žlabu, případně teplotní napětí σT , nemohou-
-li se desky roztáhnout.

Při posuzování silových účinků na stěny žlabů v důsled-
ku nesprávného oddilatování přilehlých betonových desek
(obr. 3) můžeme uplatnit pouze přibližné postupy. Budeme
uvažovat účinek tlaku q0 (= σT) přeneseného přes betonové
lože na stěnu žlabu – na její vrchní část (obr. 3), kterou uva-
žujeme jako desku tloušťky hz, a rozměrů az × bz (konzerva-
tivní hodnoty: az = 7 cm,  bz = 20-100 cm,  hz = 1,5-2,0 cm).
Uvažujeme alternativně uložení kloubové a vetknutí na třech
okrajích desky, čtvrtý okraj je volný. Maximální napětí ve
stěně žlabu potom určíme jako maximální ohybové napětí
desky  

když z [5] zjistíme nejnepříznivější hodnoty parametru β, 
a to kloubové uložení βk = 0,133, vetknutí βv = 0,0867.

Výsledně tedy σmax odhadujeme podle tab. 6.

V případě A je příčinou poruchy odvodňovacího žlabu
kombinace technologické nekázně (podbetonování dilatační
vložky) a ne zcela vhodná výplň dilatační spáry – hobra.
Údaje tab. 3 ukazují, že hobra i při extrémním stlačení pře-
náší tlakové napětí (třeba dodat, že uvedené údaje neposta-
čují pro formulaci komplexnějšího mechanického modelu
chování hobry ve funkci výplňového materiálu spáry). Kom-
binací podbetonování spáry a nepříliš vhodné struktury hob-
ry došlo zřejmě k namáhání stěny žlabu tlakem q0 dostateč-
ně velkým, aby v důsledku překročení ohybové pevnosti ve
stěně žlabu vznikla trhlina.

V případě B je příčina poruch žlabů evidentní – dilatační
spáry byly opomenuty, přes betonové lože se na stojiny
žlabů přenáší zatížení q0 ∼ σT = 8,7-10,5 MPa, a tedy 
v souladu s tab. 6

i když odvodňovací žlaby z polymerbetonu mají pevnost 
v tahu za ohybu σpev,oh ≈ 22 MPa. 

Závěry
V příspěvku jsme ukázali, že návrh detailu dilatační

spáry, která odděluje blok uložení žlabu od přilehlých beto-
nových desek, vyžaduje náležitou pozornost. Přitom výplňo-
vý materiál spáry by měl mít mechanické vlastnosti vhodné

Obr. 2. Detail napojení žlabu na přilehlé dopravní plochy [m]

Tab. 4. Extrémní teploty ve střednicové rovině desky

max. T (+ ) min. T (–)

[1] 45 –13

30 (Velká Británie)

40 (jih USA)

[4] 30 –3

Zdroj
Teplota [˚C]

[3] 3

Tab. 5. Účinek teplotního rozdílu ΔT(+) ≈ 25-30 °C

Δ l l
(+ )  Δ l p

(+ ) |σ T | 

[MPa]

 A 9,2-11,1   9,2-11,1 8,7-10,5

 B 9,2-11,1 30,1-44,4 8,7-10,5

Případ
[mm]

(14)

Obr. 3. Posouzení stěny odvodňovacího žlabu

Tab. 6. Napětí ve stěně žlabu – alternativní výpočty [5]

h z  = 1,5 h z  = 2,0 

kloubové σ max  = 17,38 q 0 σ max  = 9,78 q 0

vetknutí σ max = 11,33 q 0 σ max  = 6,37 q 0

Tlouš	ka stěny žlabu [cm]
Uložení

,                        (15)

Obr. 4. Porucha odvodňovače na manipulační ploše v Kolíně
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pro bezproblémové absorbování pohybů okraje betonové
desky (např. v [6] se doporučuje pryžová drť). U dřevěných
vláknitých desek musí být dostatečně prověřen mechaniz-
mus deformování při působení tlakových silových účinků.
Důležité je ovšem i dodržení technologické kázně při reali-
zaci dilatačních spár (obr. 4, obr. 5).
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Luxemburk, F. – Novotný, B.: Failures of Drain Built
into Concrete Area

The paper discusses causes of several failures of the
drain (built into a concrete area). When analyzing uni-
form temperature effects, also DesignGide2002 formulae
for zero-stress temperature are discussed, as well as ex-
perimental investigation results on hardboard mechani-
cal properties – hardboard often serving as a compress-
ibile joint fill material. Also the effect of friction between
concrete slabs and subgrade is considered.

Luxemburk, F. – Novotný, B.: Störungen der Entwässe-
rungsrinnen von Betonflächen 

Im Artikel werden die Uraschen von Schäden an
Entwässerungsrinnen aus Polymerbeton, die in Beton-
nutzflächen eingebaut sind, analysiert. Im Rahmen der
Beurteilung der Wärmeeinwirkungen werden auch die
Beziehungen des US DesignGuide2002 für die Bestim-
mung der Temperatur der Nullspannung angeführt, des
Weiteren Versuchsergebnisse für das Fugenfüllmaterial
Hobra, und es wird auch der Einfluss der Reibung am
Stoß der Betonplatten und des Unterbausystems (Unter-
grund) diskutiert.

V březnu 2009 uplynulo sto let od naro-
zení zakladatele československé školy
stavební dynamiky prof. Ing. Dr. Vladi-
míra Kolouška, DrSc. 

Narodil se 16. března 1909 v Brně,
kde byl jeho otec profesorem národního
hospodářství na Vysokém učení technic-
kém. Sám studoval stavební inženýrství

na ČVUT v Praze (1927-1934) a absolvoval též dva semest-
ry fyziky na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity
(obor fyzika a radiologie). V letech 1934-1937 byl zaměst-
nán v mostárně Vítkovických železáren, a poté vstoupil do
služeb ČSD (Stavební správa Trenčianská Teplá a Zbraslav).
Další jeho cesta vedla k ředitelství Státních drah a do firmy
SUDOP. Během praxe pracoval na četných projektech oce-
lových a betonových mostů, velkých nádražních hal a jiných
významných inženýrských staveb. Vypracoval mnoho ex-
pertních posudků na mosty doma i v zahraničí.

Již od dob studií se prof. Koloušek zajímal o vědecké stu-
dium stavební mechaniky. V roce 1947 vypracoval habili-
tační práci v oboru stavební dynamiky a v roce 1949 se stal
soukromým docentem na ČVUT v Praze pro obor dynamika
stavebních konstrukcí. Profesorem stavební mechaniky a
dynamiky na Vysoké škole železniční v Praze se stal v roce
1953 a v jejím rámci krátce působil i na Vysoké škole do-
pravní v Žilině. Od roku 1963 pak přechází na Katedru sta-
vební mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Celý život pracoval v oboru stavební dynamiky a získal za
svou vědeckou práci řadu ocenění a vyznamenání – Státní
cenu (1956), byl prohlášen doktorem technických věd (1956),
zvolen členem korespondentem ČSAV (1960) a ke svým
šedesátinám obdržel Řád práce (1969). Byl členem Meziná-
rodního sdružení pro mosty a konstrukce (AIPC) a zúčastnil
se šesti jeho kongresů. Přednášel v mnoha zemích světa,
např. ve Švédsku, Francii, USA, SSSR, Indii, Kanadě, Pol-
sku, Ma�arsku, Portugalsku, Nizozemí, Rakousku.

Mnoho studentů, vědeckých aspirantů a dalších odborní-
ků pokračovalo v jeho práci a dosáhlo vědeckých a pracov-
ních úspěchů. Tím se stal nesporně hlavou československé
školy stavební dynamiky. Pracoval neúnavně až do své smr-
ti, která ho zastihla 21. září 1976 v Praze po dynamické zatě-
žovací zkoušce dálničního mostu ve Hvězdonicích, týden
před odchodem do důchodu.

Prof. Koloušek byl jedním ze zakladatelů nového vědního
oboru ve světě. Položil základy dynamiky anténních stožárů,
mostů, turbin, aeroelasticity, základů strojů, patrových rámů
a dalších inženýrských konstrukcí. Největší proslulost získal
dynamickou deformační metodou, pro kterou vypočítal po-
mocné tabulky frekvenčních funkcí. Tato metoda se dodnes
považuje za nejdokonalejší a nejpřesnější způsob výpočtu
vlastních frekvencí a tvarů vlastního kmitání v době před
nástupem počítačů. Své poznatky kromě článků v časopi-
sech a sbornících shrnul do mnoha odborných publikací.

Jeho žáci a celá inženýrská veřejnost na něho s vděčností
vzpomínají.

Ladislav Frýba

�osobnosti
Stoleté výročí prof. Kolouška

Obr. 5. Porucha odvodňovače na manipulační ploše v Plzni
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Metoda TDR a její aplikace při měření obsahu
vlhkosti v porézních materiálech

Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph.D.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Metoda TDR je založena na analýze dielektrického cho-
vání porézních materiálů v časově proměnném elektric-
kém poli. Může být použita jak pro měření relativní per-
mitivity, tak elektrické vodivosti široké škály porézních
materiálů. Nejčastěji se používá pro měření obsahu vlh-
kosti. 

Historický přehled
Aplikace metody TDR (Time-Domain Reflectometry)

v technických a přírodních vědních oborech má poměrně
dlouhou historii. Již v třicátých letech minulého století byla
tato metoda používána pro ověřování kvality kabelových
rozvodů, přičemž fyzikální princip těchto měření byl poměr-
ně jednoduchý. Z teorie elektromagnetických vln je známo,
že dojde-li k jakékoli změně impedance prostředí, v němž
se šíří, dojde zároveň k jejich částečné či úplné reflexi. Jest-
liže měříme čas mezi vysláním elektromagnetických vln do
kabelu a detekcí jejich reflexí, jsme schopni na základě zná-
mé rychlosti šíření elektromagnetických vln prostorově lo-
kalizovat vadu kabelu.

První verze měřicích zařízení byly vhodné většinou pro
elektricky vodivé materiály, u kterých byly podrobně známé
jejich elektrické vlastnosti. Později byla zkonstruována zaří-
zení pracující na zcela odlišném principu evaluace dat. Prin-
cip těchto měření spočíval ve znalosti prostorové lokace
reflexního bodu. Jestliže tato lokace je známa, je možné spo-
čítat rychlost šíření elektromagnetických vln, ze které ná-
sledně odvodíme elektrické vlastnosti měřeného materiálu.
Jako první byla tato modifikovaná metoda pravděpodobně
použita v práci [1], kde jsou analyzovány dielektrické vlast-
nosti alkoholů v souosých válcích.

Fakt, že kapaliny byly prvními materiály, jejichž dielek-
trické vlastnosti byly měřeny pomocí metody TDR, není
jistě náhodný. Kapaliny jsou homogenní látky a je velmi
snadné dosáhnout dobrého kontaktu se senzorem. Z tohoto
důvodu není elektromagnetické pole v senzoru narušováno
druhotnými reflexemi, což umožňuje poměrně snadno rozli-
šit reflexe na začátku a konci senzorů. Z literatury je tedy
zřejmé, že při prvních aplikacích metody byli uživateli
odborníci zabývající se chemií a fyzikou kapalin.

V osmdesátých letech minulého století zůstávaly elektric-
ké vlastnosti kapalin stále nejčastějším předmětem aplikace
metody [2]-[5], ale objevily se již případy, kdy byla použita
k měření jiných typů látek. Rychlý vývoj měřicích zařízení,
pracujících s využitím technologie TDR, je možné zazname-
nat v půdních vědách, kde se používá stále častěji k měření
obsahu vlhkosti v půdách [6]-[8]. S její aplikací se můžeme
setkat i při měření elektrických vlastností tekutých krystalů
[9]-[11] a v oboru biologických materiálů [12].

V devadesátých letech dvacátého století se metoda TDR
již běžně používala v řadě vědeckých laboratoří a měřicí

zařízení pracující na tomto principu byla značně sofistikova-
ná a přesná. Měření elektrických vlastností kapalin a měk-
kých pevných látek bylo sice stále dominantní [13]-[20],
přesto se najde řada experimentů, v nichž bylo principů
TDR využito k měření kompaktních pevných látek. V roce
1996 byla metoda poprvé použita k měření vlastností dřeva
[21] a v roce 1997 k měření betonu na bázi portlandského
cementu [22].

Během posledních let je možné zaznamenat řadu odbor-
ných publikací, pojednávajících o aplikaci této metody. Kro-
mě měření na tradičně studovaných materiálech se vyskytu-
jí také zcela nové aplikace. Typickým příkladem je měření
dielektrických vlastností uhlí [23], pevných stavebních ma-
teriálů [24], [25], kompaktních hornin [26], [27], potravin a
zemědělských produktů [28], [29] nebo vlastností lidské ků-
že [30]. Vývoj probíhá také v testování elektrických kabelů,
v měření délkových změn [31] a monitorování šíření trhlin
[32].

V současnosti je tedy možné charakterizovat zařízení pra-
cující na principu TDR jako velmi pokročilá s širokou mož-
ností využití. Je evidentní, že uspořádání jednotlivých expe-
rimentů a měřicích aparatur vyžaduje neustálý a cílený vý-
voj se zaměřením zejména na zvýšení přesnosti a možnosti
získání dalších informací o materiálech na základě změře-
ných dat. Studium nových typů materiálů přináší s sebou
nutnost úpravy a přizpůsobení měřicích zařízení. Do bu-
doucna je tedy možné předpokládat zrychlení vývoje meto-
dy TDR a rozšíření její aplikace do oblastí, kde nebyla dosud
použita. 

Experimentální uspořádání
Zařízení pracující na principu TDR [1], [33] vysílá elektro-

magnetické vlny a následně měří amplitudy jejich reflexe
současně s časovým intervalem mezi vysláním vln a detek-
cí jejich reflexe. Základním prvkem všech těchto zařízení je
kabelový tester, složený ze čtyř hlavních komponent, a to
generátoru elektromagnetických pulsů, koaxiálního kabelu,
vzorkovače a osciloskopu. 

Pulsní generátor produkuje elektromagnetické vlny. V ka-
belovém testeru Tektronix 1502B, který se v současnosti
často používá například v půdních vědách [33], dojde k vy-
tvoření vlny tvaru sin2 na základě překrytí sinusové vlny o frek-
venci 16,6  kHz harmonickou sinusovou vlnou o frekvenci
1,75 GHz. Jedna vlna tvaru sin2 je vysílána vždy po periodu
10 μs, poté následuje prodleva 50 μs, která zajišťuje, aby
nedošlo k vyslání dalších vln, dokud již vyslané neodezní.
Doba náběhu jednotlivých vln závisí na nejvyšší frekvenci
sinusových vln (pro nekonečně velkou bude rovna nule) a
pohybuje se kolem 200 ps. 

Koaxiální kabel spojuje pulsní generátor a vzorkovač. Stí-
nění koaxiálního kabelu je uzemněno a jeho elektrický po-
tenciál je 0 V. Elektromagnetické vlny produkované generá-
torem jsou vyslány do vodiče koaxiálního kabelu s poklesem
napětí mezi vodičem a stíněním o velikosti několika desetin
voltů (např. pro Tektronix 1520B je pokles napětí 0,225 V).
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Sonda je vodivě spojena s koaxiálním kabelem takovým
způsobem, že tvoří otevřený konec koaxiálního kabelu. 
V principu se kabel a sonda liší pouze typem dielektrika.
Zatímco v kabelu je dielektrikem nejčastěji polyetylén, di-
elektrikem sondy je měřený porézní materiál. 

Vzorkovač detekuje elektromagnetické vlny vyslané puls-
ním generátorem a přenesené systémem koaxiální kabel/
/sonda. Obecně se skládá z měřiče času a vysoce přesného
voltmetru. Jakmile elektromagnetické vlny vzorkovač dete-
kuje, začíná měření napětí mezi uzemněním a vodičem koa-
xiálního kabelu. Výsledkem jsou hodnoty napětí jako funk-
ce času.

Osciloskop slouží k zobrazení výsledků měření časově
závislé funkce napětí na displeji na bázi tekutých krystalů,
popř. mohou být data poslána do počítače a zde zobrazena
ve formě grafické závislosti šíření pulsu v čase. 

Evaluace dat získaných pomocí vzorkovače je založena na
následujících principech. Jakákoli změna impedance v sys-
tému koaxiální kabel/sonda způsobí částečnou, případně cel-
kovou reflexi vyslaných elektromagnetických vln. První
místo reflexe bude tedy na rozhraní koaxiálního kabelu a
sondy, kde dochází k náhlé změně dielektrika, což způsobí
samozřejmě změnu impedance. Druhá reflexe bude v místě
konce sondy, kde impedance směřuje k nekonečnu. 

Odražené vlny se superponují s vlnami vyslanými z puls-
ního generátoru. Voltmetr umístěný ve vzorkovači detekuje
změny napětí mezi vodičem (koaxiálním kabelem) a jeho
stíněním. Měřič času, umístěný ve vzorkovači, zaznamená-
vá interval mezi vysláním vlny a její detekovanou reflexí.
Odražené vlny mohou být ve fázi s vyslanými vlnami, což
nastane v případě, kdy dojde k nárůstu impedance. V pří-
padě, že odražené vlny nejsou ve fázi s vyslanými, impe-
dance klesne. Z tohoto důvodu může reflexe u systému koa-
xiální kabel/sonda na jejich rozhraní způsobit buď pokles
amplitudy (v případě, že impedance sondy je menší než
impedance koaxiálního kabelu – tento případ je nejčastější),
nebo naopak její nárůst (reflexe na otevřeném konci sondy
vždy způsobuje nárůst amplitudy). Na trase vyslaného elek-
tromagnetického pulsu můžeme tedy rozeznat tři charakte-
ristické časy. První čas představuje okamžik, za který počá-
teční změna napětí, vyvolaná pulsním generátorem, dosáhne
vzorkovače. Druhou důležitou charakteristikou je doba, za
kterou vyvolaná změna napětí, indukovaná reflexí na roz-
hraní koaxiálního kabelu a sondy, dosáhne vzorkovače. Tře-
tím sledovaným intervalem je doba, kdy změna napětí, indu-
kovaná reflexí na konci sondy, dosáhne vzorkovače. Jelikož
délka sondy je známá, můžeme jednoduše spočítat rychlost
šíření elektromagnetických vln v sondě, tzn. v měřeném
materiálu. Alternativu k měření uvedených intervalů před-
stavuje aplikace dielektrických spektroskopických metod při
analýze časového průběhu vlny. 

Interpretace dat 
Pro analýzu průběhu elektromagnetického pulsu můžeme

v podstatě použít dva základní přístupy. První je založen na
identifikaci času reflexe na počátku a na konci sondy. Tímto
způsobem může být stanovena efektivní permitivita nezávis-
lá na měřící frekvenci. Tato metoda je v odborné literatuře
označována jako analýza „travel time“ nebo „time-domain“.
Druhý způsob analýzy průběhu elektromagnetického pulsu
předpokládá, že je znám model disperze a relaxace dielek-
trika v sondě s tím, že je nezbytné stanovit neznámé para-
metry tohoto modelu na základě Fourierovy transformace
změřených průběhů elektromagnetických vln. V literatuře je
nazývána „frequency domain“, případně „dielektrická spek-

troskopická analýza“. Oba přístupy mají své výhody a nevý-
hody, přičemž výběr vhodné metody závisí na cílech experi-
mentální práce, pro kterou budou aplikovány.

Základní teoretické principy
Z fyzikálního hlediska může být šíření signálu ztotožně-

no s šířením elektromagnetických vln v absorbujícím mé-
diu. Nejjednodušší řešení Maxwellových rovnic pro vektor
elektrického pole E rovinné, časově harmonické elektromag-
netické vlny, může být pro šíření vlny ve směru osy z vyjá-
dřeno vztahem (např. [34], [35])

kde ω je úhlová frekvence a  k~ komplexní vlnové číslo,

c~ je komplexní rychlost šíření elektromagnetických vln ve
specifickém médiu, μ magnetická permeabilita, ε~ komplex-
ní permitivita. Předpokládáme-li, že naše médium není fero-
magnetické, tzn. že μ ~ μ0 (μ0 je magnetická permeabilita
vakua), můžeme komplexní rychlost šíření elektromagnetic-
kých vln definovat rovnicí

kde εr
~ je komplexní relativní permitivita, ε0 permitivita

vakua, c0 rychlost šíření elektromagnetických vln ve vakuu.

Kombinací rovnic (2) a (3) získáme

Využitím následujících zápisů k~= k’ + ik’’, εr
~ = εr

’ + iεr
’

poté získáme vztahy pro reálnou a imaginární složku kom-
plexního vlnového čísla

kde 

Dosadíme-li rovnice (5)-(8) do rovnice (1), získáme vztah
pro intenzitu elektrického pole

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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kde A(z) je amplituda vlny,

a cf je rovna fázové rychlosti šíření elektromagnetické vlny
v nepohlcujícím médiu

Jestliže se elektromagnetický impuls šíří absorbujícím
prostředím o známé tloušťce Dz, můžeme v rámci měření
monitorovat v podstatě dvě veličiny. První z nich je čas ší-
ření impulsu Dt, což je vlastně čas nezbytný k překonání
tloušťky Dz. Druhou veličinou, kterou můžeme měřit, je
útlum impulsu a po průchodu absorbujícím médiem o tloušť-
ce Dz, který je definován rovnicí 

Použijeme-li rovnice (10) a (11), získáme

Následně dosadíme rovnice (7)-(8) do vztahů (13)-(14) a
odvodíme dvě algebraické rovnice pro neznámou reálnou a
imaginární část komplexní relativní permitivity, er’, er’’, 
v následující podobě

Ze vztahů (15) a (16) poté vyjádříme přímo vztahy pro reál-
nou a imaginární část komplexní relativní permitivity

Předpokládáme-li velmi malý útlum elektromagnetické
vlny v materiálu (ln a → 0), můžeme rovnice (17) a (18)
zjednodušit do tvaru

Analýza časového průběhu šíření elektromagnetické vlny
Nejčastější způsob analýzy časového průběhu signálu [6]

je založen na aplikaci rovnice (19), přičemž 

V rovnici (21) je l délka sondy (touto délkou musí signál
projít dvakrát, než je detekován vzorkovačem). Parametr Δt,
zavedený v rovnici (19), představuje čas mezi reflexí vlny
na rozhraní koaxiálního kabelu a sondy a reflexí na konci
sondy. 

Tento způsob analýzy časového průběhu signálu zahrnuje
dvě velmi důležitá zjednodušení, která výrazně ovlivňují
jeho aplikaci. První zjednodušení spočívá v zanedbání pří-
padného zeslabení signálu v senzoru. Druhé zjednodušení
představuje skutečnost, že není uvažován vliv frekvence na
komplexní relativní permitivitu materiálu. V tomto případě
tedy permitivita získaná časovou analýzou průběhu signálu
nepředstavuje exaktní veličinu z pohledu teorie elektromag-
netického vlnění a je ji možno označit jako efektivní hodno-
tu komplexní relativní permitivity (εr,a). Základní rovnici pro
časovou analýzu průběhu signálu je tedy možné zapsat ve
tvaru

Z výše uvedených principů analýzy časového průběhu
signálu je tedy zřejmé, že tento způsob interpretace měření
je vhodný pro materiály s malým útlumem pro elektromag-
netické vlnění (materiály s nízkou dielektrickou relaxací a
nízkou elektrickou vodivostí) a nízkou frekvenční závislostí
jejich permitivity. Je však třeba si uvědomit, že časová ana-
lýza průběhu signálu je velmi jednoduchá, což je hlavním
důvodem jejího častého využívání.

Frekvenční analýza 
Frekvenční analýza (frequency-domain analysis) vln

vyslaných pulsním generátorem TDR zařízení je založena na
porovnání vstupního vyslaného signálu V+(t)  a signálu odra-
ženého měřeným vzorkem V-(t) (např. [23]). Jakákoli nespo-
jitost v koaxiálním vedení způsobí reflexi elektromagnetic-
ké vlny, kterou je možno charakterizovat komplexním re-
flexním koeficientem definovaným vztahem

kde Z(ω) je skutečná impedance vedení a Z0 charakteristická
impedance vedení ve vakuu. Parametr Γ(ω) je možné stano-
vit experimentálně, na základě měření V+(t) a V-(t). S vy-
užitím Fourierovy transformace lze určit V-(ω) a V+(ω), při-
čemž jejich podíl vyjadřuje komplexní reflexní koeficient

Vezmeme-li v úvahu vztah (23) společně s impedancí
vedení ve vakuu a reálném materiálu 

odvodíme rovnici pro výpočet komplexní relativní permiti-
vity jako funkce frekvence.

(10)

(11)

(12)

,ln 2
0

z
c

a r Δ⋅−= εω
(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

.                                   (21)

(22)

(23)

(24)

(25)
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Nejběžnějším modelem dielektrické relaxace a disperze je
Debyeho model definovaný rovnicí 

kde ε ′r je dielektrická disperze, ε ′r′ dielektrická absorpce a τ0

relaxační čas. Porovnáme-li vztahy (26) a (27), můžeme sta-
novit jak dielektrickou disperzi, tak absorpci, stejně jako dva
modelové parametry εs , ε∞ a τ0.

Individuální kalibrace sond
Chceme-li měřit pomocí zařízení TDR s vysokou přes-

ností, musíme kalibrovat jednotlivé senzory. Hlavním důvo-
dem je skutečnost, že v rovnici (22) definovaná fyzická dél-
ka sondy l není identická s elektrickou délkou sondy (někdy
se tato délka označuje jako charakteristická délka sondy) ls,
která je závislá na specifickém experimentálním uspořádání
měřicí aparatury. Reálná doba šíření elektromagnetického
impulsu v senzoru Δtm, která je definována jako interval
mezi reflexními body identifikujícími počátek a konec sen-
zoru, není identická s dobou šíření naměřenou v rámci ex-
perimentu. V reálném experimentu nepoužijeme tedy pro
vyjádření efektivní hodnoty komplexní relativní permitivity
vztah (22), ale definujeme vztah (27) jako

kde doba šíření impulsu (vlny) v samotném senzoru Δtm,
může být vyjádřena rovnicí

kde tref je referenční doba (někdy je tento parametr nazýván
také jako doba šíření signálu v hlavici senzoru), tsenzor je spe-
cifická doba šíření získaná z analýzy časového průběhu sig-
nálu z měření.

Neznámé parametry senzorů tref a lp mohou být stanoveny
pomocí dvou materiálů o známé relativní permitivitě. Obvykle
se pro tento účel používá voda nebo vzduch [36], případně
voda a benzen [37]. Z uvedených příkladů kombinace mate-
riálů je evidentní, že permitivita materiálů se musí výrazně
lišit, aby byla zajištěna dostatečná přesnost hledaných para-
metrů. Provedeme-li například navazující kalibrační experi-
menty s vodou a benzenem na stejném senzoru, získáme

kde εv je relativní permitivita vody, εb relativní permitivita
benzenu, tv doba šíření signálu při měření ve vodě, tb doba
šíření signálu při měření v benzenu. S využitím rovnic (30)
a (31) stanovíme referenční dobu senzoru tref a charakteris-
tickou délku senzoru ls podle vztahů

Stanovení obsahu vlhkosti 
Pro stanovení obsahu vlhkosti na základě hodnot efektiv-

ní komplexní relativní permitivity, změřené pomocí popsa-
ných principů, je v zásadě možné použít tři základní postupy:

– první možnost představuje aplikace empirických
konverzních funkcí, jejichž platnost je zobecněna pro
určitou skupinu materiálů s přihlédnutím k jejich che-
mickému složení, struktuře, pórovitosti, objemové hmot-
nosti a dalším materiálovým parametrům; 

– druhý způsob stanovení obsahu vlhkosti ze změře-
ných hodnot relativní permitivity je založen na využití
dielektrických směšovacích modelů založených na prin-
cipech efektivního média. Použití těchto modelů je zalo-
ženo na předpokladu, že známe relativní permitivitu jed-
notlivých složek pevné matrice materiálu, vody, vzduchu
a další parametry (např. obsah vázané vody), které nemo-
hou být přímo změřeny, ale musí být stanoveny pomocí
empirické kalibrace jednotlivého modelu pro specifický
materiál;

– třetí metoda spočívá v empirické kalibraci měřené-
ho materiálu pomocí referenční metody, např. gravime-
trické. Tento způsob je jistě nejpřesnější a spolehlivý, je
ovšem časově značně náročný. 

Empirické konverzní funkce
Tyto funkce jsou velmi populární zejména při měření

obsahu vlhkosti v půdách. Za univerzální funkci pro stano-
vení obsahu vlhkosti půd na základě měření efektivní kom-
plexní relativní permitivity pomocí zařízení TDR byla dlou-
hou dobu považována funkce navržená Toppem a jeho kole-
gy [6]. Jde v podstatě o polynom třetího stupně, který byl
empiricky odvozen pro půdy s objemovou hmotností blíz-
kou 1 500 kg/m3. Pro původně měřené materiály byla stano-
vena směrodatná odchylka 0,0468. Přestože bylo odvozeno
mnoho dalších empirických modelů, jejich četnost aplikace
je v porovnání s uvedenou metodou nízká. V současné do-
bě se nejčastěji používá v půdních vědách funkce navržená
Malickim a kol. [38], kterou mnoho autorů považuje za uni-
verzální i pro ostatní typy materiálů. Zahrnuje vliv objemo-
vé hmotnosti na závislost relativní permitivity a obsahu
kapalné vlhkosti. 

Využití empirických konverzních funkcí je velmi jedno-
duché a přesné, což je hlavním důvodem jejich časté aplika-
ce a mnoha citací v odborné literatuře. Jejich nedostatkem
je zejména fakt, že mohou být použity pouze v rozsahu vlh-
kosti, pro kterou byly odvozeny. Také možnost jejich rozší-
ření na odlišné typy materiálů, než na kterých byly původně
naměřeny, je diskutabilní. Jejich omezenou použitelnost pro
stavební materiály demonstruje například práce [39], kde při
aplikaci uvedených konverzních funkcí obě selhaly při mě-
ření obsahu vlhkosti pórobetonu. Jistá shoda s referenční
metodou měření vlhkosti byla získána pouze v nižším roz-
sahu vlhkosti, a to u funkce navržené Malickim a kol. [38].

Je tedy možné konstatovat, že empirické konverzní funk-
ce, používané v současném výzkumu pro konverzi dat TDR,
nejsou zcela univerzální a jejich platnost je omezena pouze
na specifické skupiny materiálů. 

Dielektrické směšovací modely – homogenizace
Ve smyslu homogenizační teorie můžeme porézní mate-

riál obecně považovat za směs tří fází – jmenovitě pevné, ka-
palné a plynné. Pevná fáze je reprezentována matricí ma-
teriálu, kapalná vodou a plynná vzduchem obsaženým v po-
rézní struktuře materiálu. Pokud uvažujeme pouze suchý
materiál, je v něm přítomna pouze fáze pevná a plynná. Ze

(27)

(28)

,                        (29)

(30)

(31)

(32)

(33)
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známé hodnoty celkové otevřené pórovitosti můžeme stano-
vit objemové zastoupení vzduchu v materiálu. Dojde-li k pro-
niknutí vody do materiálu, část otevřených pórů bude zapl-
něna vodou. Aplikace dielektrických směšovacích modelů
pro stanovení funkční závislosti efektivní komplexní relativ-
ní permitivity na vlhkosti je založena na znalosti relativní
permitivity jednotlivých složek materiálu, konkrétně složek
matrice, vzduchu a vody. Dále je nezbytná znalost objemo-
vého zastoupení jednotlivých složek v materiálu. Podrobně
jsme se aplikací dielektrických směšovacích modelů pro
kalibraci metody TDR při měření obsahu vlhkosti porézních
stavebních materiálů zabývali již v práci [40]. Proto jednot-
livé homogenizační metody neuvádíme, pouze si klademe za
cíl shrnout jejich možnosti při praktické aplikaci metody
TDR.

Efektivní relativní permitivita, z našeho pohledu vícefá-
zového kompozitu (porézního stavebního materiálu), nesmí
překročit hraniční meze definované relativní permitivitou a
objemovým zastoupením jednotlivých složek kompozitu.
Tyto meze definoval například Wiener [41], který popisuje
dolní mez funkce efektivní relativní permitivity v systému
uspořádání jednotlivých složek materiálu kolmo na elektric-
ké pole a horní mez ve směru tohoto pole. Na základě našich
zkušeností můžeme prohlásit, že při měření efektivní kom-
plexní relativní permitivity stavebních materiálů (jmenovitě
plné pálené cihly, pórobetonu, sádry, kalcium silikátu a pís-
kovce) v závislosti na obsahu vlhkosti pomocí metody TDR
tyto meze byly splněny, čímž byla prokázána variabilita jejich
aplikovatelnosti pro široké spektrum stavebních materiálů. 

Dielektrické směšovací modely byly ověřovány v mnoha
praktických aplikacích a je možné říci, že perspektiva pro
jejich širší využití při kalibraci metody TDR pro jednotlivé
materiály je podstatně lepší, než je tomu v případě empiric-
kých konverzních funkcí. Dokonce již třífázové modely
poskytují dostatečně přesné výsledky při aproximaci experi-
mentálních dat daty vypočtenými na základě homogenizač-
ních a směšovacích principů. Patrně nejperspektivnější
výsledky je možné získat aplikací čtyřfázových modelů,
které za čtvrtou fázi materiálu považují vázanou vodu. Tyto
modely jsme podrobně ověřovali například v pracích [39],
[40] a [42] a můžeme konstatovat, že poskytují perspektivní
výsledky pro jejich generalizaci pro veškeré typy porézních
materiálů. 

Závěr
Metodu TDR je možné považovat za perspektivní nástroj

k měření obsahu vlhkosti v porézních materiálech. V po-
rovnání s ostatními běžně používanými metodami je její
hlavní výhodou bezesporu fakt, že v zásadě nemusí být pro
jednotlivé materiály kalibrována. Je pouze nutné provést ka-
libraci sond za účelem stanovení referenční doby sondy.
Další výhodou je její použitelnost k měření obsahu vlhkosti
v materiálech s vyšším obsahem ve vodě rozpustných solí,
kde aplikace odporových a kapacitních metod, které se vel-
mi často v technické praxi používají, není možná se zajiště-
ním dostatečné přesnosti měření. Velmi výhodná je také
možnost využití metody TDR při měření in-situ, což většina
sofistikovaných metod měření vlhkosti neumožňuje. 

Je však třeba poznamenat, že aplikace metody k monito-
rování vlhkosti v porézních materiálech bez ohledu na je-
jich typ a specifickou strukturu není dosud reálně možná.
Největším nedostatkem je skutečnost, že nejsou dosud k dis-
pozici směšovací modely či empirické konverzní funkce 
s obecnou platností. Například vztahy odvozené v půdním
výzkumu jsou pro většinu stavebních materiálů nepoužitel-

né, či platné pouze s omezenou přesností. Kritickým fakto-
rem pro aplikaci homogenizačních metod je také množství
vázané vody, která je vždy v určitém množství přítomna v pórech
stavebních materiálů. Její obsah je však velmi těžké přesně
stanovit. Určitou možnost představuje měření sorpčních izo-
terem až do hranice hygroskopické vlhkosti. Přes tuto sku-
tečnost aplikace dielektrických směšovacích modelů zahr-
nujících vliv vázané vody vedla k velmi pozitivním a per-
spektivním výsledkům, takže do budoucna bude nezbytné se
přínosem dielektrických vlastností vázané vody k celkovým
dielektrickým vlastnostem měřených materiálů podrobně
zabývat. Další práce by se měla zaměřit na nalezení obecněj-
ších empirických konverzních funkcí a odvození sofistiko-
vanějších dielektrických směšovacích vztahů založených na
spektrálních funkcích distribuce hustoty materiálů. 

Výzkum byl podpořen výzkumným záměrem č. MSM:
6840770031 MŠMT ČR.
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Článek shrnuje a hodnotí vztahy pro stanovení sedimen-
tační rychlosti aktivovaného kalu. Porovnání experimen-
tálních a vypočtených hodnot prokázalo, že více vyhovo-
valy vztahy, v nichž sedimentační rychlost je funkcí ne-
rozpuštěných látek, maximální teoretické sedimentační
rychlosti a experimentálního faktoru, charakterizujícího
vlastnosti kalu, než rovnice, v níž je sedimentační rych-
lost funkcí pouze nerozpuštěných látek a kalového in-
dexu.

Úvod
Výběr matematického vztahu pro výpočet sedimentační

rychlosti je klíčovým momentem při matematickém mode-
lování dosazovacích nádrží. V porovnání s usaditelnými lát-
kami v usazovacích nádržích primární sedimentace mají
vločky aktivovaného kalu, flokulující v sekundární dosazo-
vací nádrži, odlišné vlastnosti. Pro výpočet sedimentační
rychlosti v primární a sekundární sedimentaci (dosazovací
nádrži) není tedy možné využít stejného matematického
vztahu. Dalším problémem stanovení sedimentační rychlos-
ti aktivovaného kalu je, že rovnice různých  autorů jsou zalo-
ženy na individuálních experimentech. I když měření je ně-
kdy více než tisíc [1], provádějí se experimenty obvykle
v omezeném počtu čistíren odpadních vod a s omezeným
počtem aktivovaných kalů. Ze statistického hlediska není
proto dostatek dat pro závěry týkající se korelace mezi sedi-
mentační rychlostí a některými parametry aktivovaného
kalu, jako je koncentrace nerozpuštěných látek X, kalový
index SVI, a dalšími dostatečně exaktními parametry na to,
aby mohly být zobecněny pro využití a priori ve výpočtech.

Přehled vztahů pro stanovení 
sedimentační rychlosti

Jeden z prvních vztahů pro výpočet sedimentační rychlos-
ti aktivovaného kalu navrhl v roce 1944 Steinour:

Tato rovnice spojuje sedimentační rychlost VS a koncentraci
nerozpuštěných látek X s empirickými faktory k a n, a kon-
stantou 4,19.

Z hlediska výpočetní techniky však není tak obvyklé užití
výrazů kombinujících mocninové a exponenciální vyjádření.
Mnohem vhodnější je použití buď čistě mocninové, nebo
čistě exponenciální funkce. To je důvodem, proč v pracích
různých autorů je formulována řada mocninových výrazů.

Rovnice (2)-(7) ilustrují různé typy takových vyjádření.
Podrobnější informace uvádí Jeppsson [2]: 

– Richardson   , (2) 

– Scott     ,     (3)

– Yoshioka               ,                        (4)

– Shannon  . (5)

Vaerenbergh navrhl dva typy rovnic s mocninovým vyjá-
dřením sedimentační rychlosti:

Jednoduchý exponenciální výraz navrhl Tomas (1963),
ale známější je rovnice Vesilindova (1968), která je nejpopu-
lárnější a do dneška ji výzkumní pracovníci užívají [3], [4].

Z rovnice (8) je patrné, že když je hodnota X malá a jednot-
livé vločky kalu se vzájemně neovlivňují, blíží se sedimen-
tační rychlost maximální hodnotě. V případě, že X => 0, pak
Vs => k. Veličina k je tedy maximální teoretická sedimentač-
ní rychlost. Označme ji jako VS0. Rovnice (8) může být
potom zapsána 

Tato forma je běžnější a častěji se využívá.

Vývoj inženýrské výpočetní techniky dovoluje zpracová-
ní velkého množství dat v krátkém čase. Výrazy pro výpočet
sedimentační rychlosti se proto stávají složitější. Cho a kol.
[5] navrhli soustavu rovnic:

(1)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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Dupont a Dahl [6] navrhli dost obtížnou kombinovanou
exponenciální, mocninovou a logaritmickou rovnici pro
určení sedimentační rychlosti

Formulace složitějších výrazů nevedla k zobecnění popi-
su procesu, protože empirické faktory n, ni (i = 1, 2, …),
vyjadřující vlastnosti kalu, musí být stanoveny experimen-
tálně pro každý aktivovaný kal. Změna jejich hodnot pak
dovoluje využití v podstatě každé zmíněné rovnice. Protože
kalový index je tradiční veličina pro vyjádření sedimentač-
ních vlastností aktivovaného kalu, pokoušejí se někteří auto-
ři formulovat empirické koeficienty jako VS0 pomocí kalové-
ho indexu. Tento typ rovnic představují rovnice (12)-(17).
Pro úplnost je třeba poznamenat, že řada autorů neužívá
standardní kalový index SVI, ale míchaný kalový index SSVI
[13], [14]. V rovnicích (12)-(17) však jde pouze o nemícha-
ný standardní kalový index:

– Mines [7]

(12)

– Daigger and Roper [8]

(13)

– Daigger [9]

(14)

– Wahlberg and Keinath [10]

(15)

– Ozinsky and Ekama [11]

(16)

– Akca [12]

(17)

V literatuře se vyskytují i některé specifické výrazy.
Například Akca [12] navrhuje nejen již uvedené výrazy, ale
také vztah mezi sedimentační rychlostí a stářím kalu Θx,

kde  . 

Rovnici pro sedimentační rychlost jako funkci celkové
hloubky dosazovací nádrže H, času t a flokulačních sedi-
mentačních parametrů a a b publikoval Je [15],

Porovnání s experimentálními daty
Velké množství parametrů, charakterizujících vlastnosti

aktivovaných kalů z různých čistíren odpadních vod (ČOV),
získali pracovníci Katedry zdravotního a ekologického inže-
nýrství FSv ČVUT Praha [16] (tab. 1). Jak již bylo uvedeno,

kalový index patří mezi obvyklé ukazatele při hodnocení
sedimentačních vlastností aktivovaného kalu. Hodnota 
SVI ≤ 100 ml/g ukazuje na velmi dobře sedimentující kal,
hodnoty 100 < SVI ≤ 200 ml/g na lehký kal, u něhož se
mohou vyskytovat problémy se sedimentací. Bytnění kalu
(velmi špatné sedimentační vlastnosti) bývá pozorováno
u kalů s SVI > 200 ml/g.

Sedimentační rychlosti vypočtené podle rovnic (12)-(17)
pro různé kalové indexy a konstantní koncentraci nerozpuš-
těných látek X = 3 g/l byly porovnány s hodnotami rychlos-
tí stanovenými pro stejnou koncentraci X na základě dat uve-
dených v tab. 1. Získané výsledky ukazuje obr. 1 – sedi-
mentační rychlost je znázorněna tenkými čarami, průměrná
sedimentační rychlost pro všech šest rovnic tlustou čarou.
Jednotlivé body odpovídají výsledkům vypočteným podle
rovnice (9) s hodnotami n a VS0 uvedenými v tab. 1. Jak je
patrné z obr. 1, některé velmi dobře korelují s rovnicemi
(12)-(17). Fluktuace je menší než 15 % pro třetinu výsledků
v porovnání s průměrnými daty prezentovanými tlustou
čarou. Avšak tři body (ČOV 13, 14, 19) vykazují odchylku
90 % a více. To může být vysvětleno tím, že není čistá kore-
lace mezi sedimentační rychlostí a kalovým indexem. Jak je
vidět z tab. 1 a obr. 1, body s podobnými hodnotami kalo-
vého indexu mohou mít rozdílnou sedimentační rychlost.
Příkladem je aktivovaný kal z ČOV Praha (11) a ČOV Hos-
tivice (12) s podobným kalovým indexem (120, resp. 
126 mg/l), ale odlišnou sedimentační rychlostí (pro X = 3 g/l
rychlost 2,55 resp. 4,38 m/h). Dominantním faktorem, ovliv-
ňujícím sedimentační charakteristiku aktivovaných kalů, je
mikrobiologické složení vloček a jejich morfologie. Tvorba
vloček, jako výsledek substrátové kinetiky, je ovlivněna sou-
borem technologických parametrů příslušné ČOV (stářím
kalu, hydraulikou, typem aerace apod.). Nicméně v obecném
případě lze předpokládat, že sedimentační rychlost se zpo-
maluje se zvyšováním hodnoty kalového indexu. Přesto pro
určení sedimentační rychlosti může být rovnice (9) po-
važována za vhodnější, protože její experimentální veličiny
VS0 a n berou v úvahu nejen kalový index, ale také mikrobio-
logické vlastnosti a morfologii vloček aktivovaného kalu. V
horní části dosazovací nádrže, kde je koncentrace nerozpuš-
těných látek malá, však rovnice (9) dává vyšší hodnoty. Jak
ukazují práce [18], [19], pro tento případ je lepší využít rov-
nici Takacse [17] 

kde VS0 je maximální teoretická sedimentační rychlost [m/h],
V’S0 skutečná sedimentační rychlost [m/h], Xmin koncentrace
neusaditelných látek [g/l].

Od koncentrace nerozpuštěných látek X = 1 g je sedimen-
tační rychlost, počítaná podle rovnic (9) a (20), stejná [19].
Rovnice (9) může být tedy aplikována pro celé rozmezí pra-
covních koncentrací dosazovací nádrže, tj. ve střední části a
kalové zóně. Pro výpočet změn koncentrace aktivovaného
kalu po výšce dosazovací nádrže s časem byly použity dva
soubory dat z tab. 1 – ČOV Bystřany (č. 1) a ČOV Domaž-
lice (č. 19) s kalovými indexy SVI = 34, resp. 267 mg/g, tzn.
velmi dobře sedimentující kal a kal bytnící. Výpočty byly
provedeny matematickým modelem Stepové a Pollerta [19].
Další vstupní data byla v obou případech stejná (přítok 
0,1 m3/s, recirkulace 50 %, průměr dosazovací nádrže 2,4,
resp. 3 m. Jediným proměnným parametrem byla sedimen-
tační rychlost kalu. 

(11)

(18)

(19)

(20)
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Výsledky výpočtů jsou prezentovány v obr. 2, v němž X a
z je relativní bezrozměrná koncentrace, resp. hloubka dosa-
zovací nádrže. Bezrozměrná hloubka z se pohybuje od 0
(horní hladina dosazováku) do 1 (dno nádrže). Křivky 1-6

odpovídají různým okamžikům t (t je relativní bezrozměrný
čas). Pro křivku 1t = 0,5; pro křivku 2t = 1; pro křivku 3t =
= 2; pro křivku 4t = 5; pro křivku 5t = 7,5; pro křivku 6t =
= 10. Relativní parametry (užité v matematickém modelu)

Tab. 1. Charakteristika aktivovaných kalů 

Č. ČOV
SVI

 [ml/g]
n 

[l/g]
V s 0 

[m/h]

Charakteristika
kalu

Dominantní 
mikroorganismus

1. Bystřany 34 0,23 12,33 dobře sedimentuje –

2. Česká Lípa 54 0,31 14,18 dobře sedimentuje –

3. Zdice 60 0,26 11,54 dobře sedimentuje –

4. Kladno 65 0,37 14,46 dobře sedimentuje –

5. Sedlec 71 0,31 12,54 dobře sedimentuje Nocardia sp.

6. Tábor 76 0,43 18,54 dobře sedimentuje  Zoogloea r.

7. Praha 86 0,46 16,09 dobře sedimentuje  Nocardia sp.

8. Troja 94 0,13 3,97 dobře sedimentuje  Nocardia sp.

9. Beroun 103 0,48 13,78 lehký Nocardia sp. (Leucothrix m.)

10. Domažlice 117 0,52 11,44 lehký Zoogloea r.

11. Praha 120 0,43 9,27 lehký Leucothrix m. 

12. Hostivice 126 0,56 23,51 lehký Leucothrix m. (Vitreoscill)

13. Sedlec 138 0,36 14,51 lehký Leucothrix m. 

14. Česká Lípa 153 0,38 13,2 lehký –

15. Chvaly 180 0,42 6,88 lehký Nostocoida l (Nocardia sp.)

16. Dobříš 185 0,78 26,24 lehký Leucothrix m. 

17. Slaný 216 0,79 12,98 bytnění typ 0092 (Microthrix V.)

18. Příbram 234 1,74 24,28 bytnění Sphaerotilus d.

19. Domažlice 267 1,05 24,28 bytnění –

Obr. 1. Změny sedimentační rychlosti s kalovým indexem
(porovnání experimentálních dat s teoretickými daty různých autorů)

V
s

SVI
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korelují s jejich reálným rozměrem podle rovnic 

kde Xe je vstupní koncentrace nerozpuštěných látek [g/l], 
H výška dosazovací nádrže [m]. 

Protože VS0 pro ČOV Domažlice je dvakrát větší než pro
ČOV Bystřany (tab. 1), křivka 4 při t = 5 (obr. 2a) odpoví-
dá křivce 6 při`t = 10 v obr. 2b (přepočteno na reálný čas).
Dále je patrné, že koncentrace aktivovaného kalu na dně do-
sazováku na obr. 2a je více než dvakrát vyšší než na obr. 2b
pro stejný reálný čas. Kalová vrstva na obr. 2a je také kom-
paktnější než na obr. 2b. Výsledky, znázorněné v obou
obrázcích, ukazují, že kal z ČOV Bystřany sedimentuje
mnohem lépe než aktivovaný kal z ČOV Domažlice, což
odpovídá experimentálně stanoveným hodnotám kalových
indexů.

Shrnutí a závěry
Byla provedena literární rešerše matematických vztahů

pro výpočet sedimentační rychlosti aktivovaných kalů.
Výpočtové vztahy různých autorů byly porovnány s dostup-
nými experimentálními daty z různých čistíren odpadních
vod v České republice [16]. Získané výsledky ukazují, že
pro výpočet sedimentační rychlosti je lépe použít rovnice, v
nichž je sedimentační rychlost funkcí koncentrace nerozpuš-
těných látek X a experimentálně stanovených parametrů VS0

a n, než rovnic, v nichž je sedimentační rychlost funkcí pouze
nerozpuštěných látek a kalového indexu. Parametry VS0 a n
zohledňují nejen hodnotu kalového indexu, ale také stáří
kalu, morfologii a mikrobiologické složení vloček apod.
Paramery VS0 a n musí být stanoveny experimentálně pro
každý aktivovaný kal.

Článek vznikl za podpory projektu No 997009 Me-
zinárodního Visegrádského fondu (IVF) a výzkumného
záměru č. MSM 6840770002 MŠMT.
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Stepova, N. – Pollert,  J. – Koníček, Z. – Handová, Z.:
Determination of Sedimentation Speed for Calculation of
Final Settling Tanks

Review of expressions for activated sludge settling veloc-
ity estimation has been made. The obtained results were
compared with the experimental data. Expressions
where settling velocity Vs is a function of suspended
solids (X), maximal theoretical settling velocity Vso and
the experimental factor n, which takes into account sludge
characteristics, are assumed to be more acceptable than
expressions where Vs is a function of only X and the
sludge volume index.

Stepova, N. – Pollert, J. – Koníček, Z. – Handová, Z.:
Bestimmung der Absetzgeschwindigkeit für die
Berechnung von Nachklärbecken

Der Artikel fasst die Beziehungen für die Bestimmung
der Belebtschlamm-Absetzgeschwindigkeit zusammen
und bewertet sie. Der Vergleich der experimentellen und
rechnerischen Ergebnisse hat erwiesen, dass die
Beziehungen, in denen die Absetzgeschwindigkeit eine
Funktion der Schwebstoffe, der theoretischen maxi-
malen Absetzgeschwindigkeit und eines experimentellen
Faktors ist, der die Eigenschaften des Schlamms charak-
terisiert, sich als geeigneter erwiesen haben als die
Gleichung, in der die Absetzgeschwindigkeit nur eine
Funktion der Schwebstoffe und des Schlammindex ist.

Rozsáhlé multifunkční centrum, pojmenované podle slav-
né bitvy u Slavkova z roku 1805, postavila na pozemku o roz-
loze přibližně 55 000 m2 mezi řekou Svratkou a novým
brněnským nádražím Europoint developerská společnost
Quinlan Private Golub. Investiční plán zahrnuje rezidenční,
maloobchodní a kancelářskou část. Rezidenční budovy o roz-
loze 86 400 m2 ponesou jména velitelů francouzské, ruské a
rakouské armády – Napoleon, Alexandr a František. K dis-
pozici budou také moderní kancelářské prostory, maloob-
chodní a veřejná zařízení a luxusní hotel Jurys Inn. Austerlitz
Muzeum jako důležitý prvek projektu oživí slavnou historii
regionu a pomůže zviditelnit Brno na mezinárodní mapě. 

Plán transformace pozemku, který se nachází na brown-
fields, našel inspiraci v úspěšných projektech regenerace v ev-
ropských městech, jako je Birmingham nebo Valencie. Pro-
jekt bude vznikat v těsné spolupráci s městem a je součástí
revitalizace celé brněnské oblasti Jižní Centrum. Cílem pro-
jektu je, aby tuto oblast města zabydleli stálí obyvatelé.
V těsné blízkosti bude podél řeky založen park s cyklostez-
kami, které budou navazovat na celoměstskou sí	. Rezidenč-
ní část bude propojena s částí komerční a bude navazovat na
nový bulvár. Celkové náklady investice se odhadují na 
200-250 milionů EUR.

Bitva u Slavkova má pro Brňany zvláštní význam. I z toho
důvodu chce společnost konzultovat celý proces výstavby se
zástupci města a odborné i široké veřejnosti. Veřejná fóra,
hodnocení jednotlivých návrhů a interaktivní setkání mají
umožnit místním obyvatelům podílet se na rozhodování
o výsledné podobě projektu.

Tisková informace

�projekty
Austerlitz Centrum 

19. – 24. dubna 2010
Mnichov

www.bauma.de
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