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Stabilita ocelových tenkostěnných vaznic tvaru Z
Ing. Jana EGRTOVÁ, Ph.D.

Alfa04, Košice

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

Článek pojednává o výsledcích zkoumání stability
ocelových spojitých tenkostěnných vaznic tvaru Z v ob-
lasti vnitřních podpor, kde se zdvojují zasunutím. Do-
savadní způsob ověření tenkostěnné vaznice, popsaný
v ČSN EN 1993-1-3, je použitelný pouze pro vaznici kon-
stantního průřezu, což zdvojená vaznice nesplňuje. V di-
zertační práci [1] první autorky článku je naznačeno, jak
lze postupovat v tomto speciálním případě. Předložené
postupy jsou ověřeny rozsáhlými zkouškami provedený-
mi s vaznicemi ve skutečném měřítku. 

1. Úvod
Tenkostěnné vaznice válcované za studena ze svitků ple-

chů tlustých 1-2 mm v současných halách převažují. Je to
proto, že jsou mnohem efektivnější než plnostěnné vaznice
z válcovaných tyčí IPE. Vysoké efektivnosti je dosaženo
tvarem vaznic, nejčastěji v podobě písmene Z, vhodným sta-
tickým systémem (spojitý nosník) a spolupůsobením se
střešním pláštěm tvořeným trapézovými plechy.

Tvary vaznic se optimalizují tak, že velmi štíhlé pásnice či
stojina vaznice se vyztužují krajními a vnitřními výztuhami
pro zlepšení odolnosti vzhledem k lokálnímu boulení (obr. 1). 

Obr. 1. Tvary vaznic

Jako statický systém se téměř vždy použije spojitý nosník
s nekonečným počtem polí, přičemž se místa velkých nad-
podporových momentů zesílí bu� již zmíněným zasunutím
vaznic do sebe, nebo se v oblasti vnitřních podpor vaznice
zesílí krátkými kusy stejného průřezu tzv. rukávem (obr. 2).
Při návrhu tenkostěnných vaznic se vždy uvažuje se spolu-
působením střešního pláště tvořeného trapézovým plechem,
který je k vaznicím připojen samořeznými šroubky, čímž
stabilizuje horní pásnici vaznice, a navíc přebírá šikmou
složku zatížení vzniklou rozkladem gravitačního zatížení do
roviny stojiny vaznice. Celý nosný systém je však tak složi-
tý, že projektantům nezbývá, než využívat dimenzačních

tabulek výrobců a propočítané hodnoty bez dalších úvah
přebírat, i když ČSN EN 1993-1-3 a 1993-1-5 poskytují
určité návody, jak se k nezávislým výsledkům dobrat. Pokud
se však zvídavý výpočtář do propočtů pustí, záhy zjistí, že
normové návody fungují jen za určitých omezení, z nichž
např. jedno je, že vaznice musí být po délce neproměnného
průřezu. Podle norem se tedy spojitá vaznice se zdvojenými
úseky zcela korektně posoudit nedá.

Obr. 2. Statická schémata vaznic
a – prostý nosník; b – spojitost dosažená rukávem;

c – spojitost dosažená zasunutím (překrytím)

2. Experimentální výzkum

2.1. Zkušební vzorky a uspořádání zkoušek
Nejlepší představu skutečného chování složitě působící

konstrukce vždy poskytne dobře připravený a kontrolovaný
experiment, při němž se ověří napjatost a deformace kon-
strukce, a zejména při něm lze sledovat mechanizmus kolap-
su, z něhož lze odvodit, kde jsou slabá místa konstrukce. 

První autorka tohoto článku proto v rámci dizertační práce
navrhla a osobně v Experimentálním centru FSv ČVUT rea-
lizovala rozsáhlý experimentální program na dvou typech
vaznic Lindab vysokých 200 mm (obr. 3). 

Obr. 3. Vaznice Lindab pro experimenty

Vaznice byly (pro zachování reality) zkoušeny ve dvoji-
cích spojených trapézovým plechem, přičemž byla měněna
délka vaznic (4,5 m a 5,8 m), délka zasunutí (0,08L a 0,12L),
počet šroubů spojujících vaznice i šroubů připojujících tra-
pézový plech. Celkem bylo vyzkoušeno 20 vaznic. Protože
byla pozornost zaměřena zejména na oblast vnitřní podpory
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spojitého nosníku, bylo použito uspořádání modelující co
nejvýstižněji tuto oblast, zřejmé z obr. 4. Experimentální
schéma je vzhledem ke skutečnému spojitému nosníku
z praktických důvodů převrácené. Zkouška tak vystihuje
chování při tíhovém zatížení v oblasti vnitřní podpory spo-
jitého nosníku, kdy jsou ohybové momenty v oblasti podpo-
ry záporné. Pro lepší modelování celé oblasti záporného
momentu nebyl vzorek zkoušen jako prostý nosník, jak při-
pouští norma EN 1993-1-3, ale bylo zvoleno složitější sché-
ma spojitého nosníku s pružnými podporami, jež reálněji
vystihuje okrajové podmínky pro možné vybočení volné tla-
čené pásnice. Tuhost pružných podpor byla dimenzována
tak, aby byl zachován průběh momentů na spojitém nosníku.

Obr. 4. Odvození tvaru vzorku a  uspořádání zkoušky

Zkušební zatížení modeluje reakci ve vnitřní podpoře spo-
jitého nosníku vaznice. Bylo vnášeno silou uprostřed zku-
šebního vzorku přímo do stojiny obou vaznic pomocí rozná-
šecí konstrukce. Zatěžování bylo řízeno posunem a přitěžo-
vání probíhalo postupně po krocích až do kolapsu vzorku.
Celkově bylo provedeno 20 zkoušek dvojic tenkostěnných
vaznic stabilizovaných trapézovým plechem. Z toho 8 vzor-
ků bylo zkoušeno bez překrytí: tyto zkoušky  sloužily zejmé-
na ke kalibraci chování vzorků s překrytím, které byly jád-
rem zkoumání. Na každé vaznici byly strunovými potencio-

metry měřeny průhyby – pro svislé průhyby ve třech bodech
po délce nosníku (uprostřed vaznice a v místě pružného ulo-
žení),  vodorovné posunutí bylo měřeno ve dvou bodech po
délce nosníku na každé vaznici. Navíc bylo 300 mm od stře-
du vzorku osazeno 6 tenzometrů na jedné vaznici k ověření
napjatosti. Během experimentů byla sledována okamžitá
zatěžovací síla a deformace. Dodatečně bylo u vaznic s pře-
krytím doplněno speciální zařízení, tzv. dózička, pro měření
reakce v pružném uložení. 

U všech vzorků bez překrytí došlo ke stejnému typu ko-
lapsu. Při postupném zatěžování se začala stojina vaznice
v místě podpor a roznášedla síly postupně boulit a horní pás-
nice vizuálně vybočovat (v místě středu směrem ven a v mís-
tě podpor dovnitř vzorku). Jak je vidět na obr. 5, ke kolapsu
došlo ve středu vzorku a následně k dalšímu porušení přibliž-
ně ve třetině vzdálenosti mezi pružnými podporami. Po tomto
kolapsu již nebyl vzorek schopen přenášet další přitížení.

Obr. 5. Kolaps vzorku bez překrytí
a, d – celkové deformace po délce vaznice; b – kolaps v místě

roznášedla síly; c – deformace v pružném uložení

Ke stejnému mechanizmu porušení došlo i u vzorků s pře-
krytím, a to vždy v těsné blízkosti konce překrytí. Malý roz-
díl byl jen v charakteru kolapsu. U některých vzorků byl
zlom velmi prudký a pro naklonění roznášedla již další zatě-
žování nebylo možné. U jiných vzorků však kolaps rovnová-
hu roznášedla nenarušil, a tím bylo umožněno další zatěžo-
vání až do kolapsu na druhé straně překrytí téže vaznice.
U vzorků vaznic typu A docházelo též k vybočování horní
volné tlačené pásnice, které se zvětšovalo úměrně zatížení.
Vybočení tvořily dvě sinusové polovlny opačně orientované
s největším vybočením v oblasti konce překrytí. U profilů B
nebylo vybočení pásnice tak zjevné, docházelo však k lokál-
nímu boulení v oblasti podpor, roznášedla a konce překrytí
zabezpečeného šrouby. Oblasti se postupně zvětšovaly, až
byla celá stojina zvlněna krátkými sinusovými polovlnami
(obr. 6). S dalšími podrobnostmi odkazujeme na [1].

2.2. Výsledky zkoušek
– Vzorky se chovaly lineárně téměř až do kolapsu, který je

náhlý a dochází při něm k prudkému poklesu síly a vytvo-
ření pokritické cesty; 

– vliv počtu a rozmístění šroubů ve spojení vaznic s ple-
chem krytiny je téměř zanedbatelný, např. pokles únos-
nosti vaznic typu A je při redukci spojovacích prostředků
o 50 % do zanedbatelných 6 %, u vaznic typu B do 3 %.

a) b)

c) d)
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Lze proto soudit, že hustota těchto spojů nemá výrazný
vliv na únosnost vaznic v oblasti záporných momentů;

– vzorky s překrytím mají, jak bylo předpokládáno, vyšší
únosnost než vzorky bez překrytí, i průhyb je přibližně
shodný. Únosnost však není dvojnásobná, zvyšuje se při-
bližně na 140 % v porovnání s prostými vaznicemi 
(110-163 % podle délky překrytí). Podrobné výsledky
jsou v [1].

3. Teoretický rozbor

3.1. Postup dle doporučené modifikace 
V dizertaci [1] je referováno o mnoha teoretických přístu-

pech zlepšujících konzervativní postupy zahrnuté do evrop-
ské normy [2]. První autorka tohoto článku doporučuje pro
konkrétní případ spojité vaznice s překrytím originální po-
stup, který je podrobně rozebrán a zhodnocen v [1]. Vychá-
zí z posouzení ohybové i vzpěrné únosnosti dle EN 1993-1-3,
v níž se ověřuje nerovnost

přičemž My,Ed je moment od zatížení v rovině z-z;
Weff,y – průřezový modul efektivního průřezu pro

ohyb okolo vodorovné osy y-y;
Mfz,Ed – ohybový moment ve volné pásnici od zatíže-

ní qh,Fd;
Wfz – průřezový modul průřezu složeného z plné

plochy volné pásnice a 1/5 výšky stojiny,
pro ohyb okolo svislé osy z-z;

χ – součinitel vzpěrnosti pro rovinný vzpěr vol-
né pásnice.

Vstupní charakteristiky jsou však obměněny na základě
předchozích poznatků:

– efektivní průřezové charakteristiky se stanoví metodou
účinných šířek uvedenou v EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5
pro kritické napětí tlačené pásnice s jednoduchou okrajo-
vou výztuhou, které se určí numerickým výpočtem nebo
jednodušším způsobem programem CUFSM [4];

– efektivní průřez v oblasti překrytí se stanoví jako průměr-
ná hodnota z efektivních průřezů pro negativní a pozitiv-
ní polohu průřezu vaznice; 

– průběh momentů se stanoví např. programem SCIA, se
zadáním efektivních průřezových charakteristik pro jed-
noduchý i zdvojený průřez; 

– součinitel vzpěrnosti se stanoví postupem uvedeným v EN
1993-1-3 pro průřez v podpoře. Potvrzuje se, že jde o po-
stup bezpečný i pro průřez na konci překrytí.

Doporučený postup dává výsledky shodné s výsledky ex-
perimentů popsanými v předchozím odstavci. 

3.2. Numerický model
Byly vytvořeny numerické modely ANSYS pro vaznici

bez překrytí (prostý nosník) i s překrytím (spojitý nosník).
Cílem prvního modelu bylo ověřit způsob modelování pruž-
ného uložení a zavedení počátečních imperfekcí, což bylo
následně využito u druhého modelu. Oba modely byly zpra-
covány jak pro ideální tvar vaznice, tak pro vaznici s imper-
fekcemi.

Imperfektní tvar byl zadáván s amplitudami o délce vlny
b/200 ve dvou  variantách dle studie Macháčka [3] pro mini-
mální a maximální délku vlny 400-600 mm, s výjimkou
dolní pásnice, která je vodorovně podepřena připevněným
plošným prvkem, a tudíž byla považována za dokonalou, bez
počátečních imperfekcí. Model byl vypracován pro jednu
polovinu vaznice, přičemž se předpokládalo symetrické cho-
vání (obr. 7). Jelikož roznášedlo síly ve skutečnosti bránilo
v příčném natočení, byla v modelu na jeho ploše vytvořena
v uzlech pevná podpora ve směru osy y. Síla ve směru osy z
se přenášela do vaznic přes šrouby, a proto i v modelu byla
síla zadána do uzlů tvořících dva šrouby o 3x3 uzlech. 

Symetrie vzorku byla nahrazena pevným podepřením ve
směru x a zabráněním rotacím kolem os y, z po celém kon-
covém průřezu (obr. 8). Pro porovnání byly, jak již bylo
řečeno, modelovány i vzorky s ideálním tvarem bez imper-
fekcí.  

STAVEBNÍ OBZOR 9/2011 259

Obr. 6. Kolaps vzorku s překrytím 

a) b)

Obr. 7. Model poloviny vaznice bez překrytí (a),
okrajové podmínky pro roznášedlo síly (b)

Obr. 8. Deformace při kolapsu vzorku bez překrytí
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Na rozdíl od vzorků bez překrytí bylo u vzorků s překry-
tím nutné modelovat celou vaznici kvůli nesymetrii a pře-
krytí (obr. 9). Celý vzorek, složený ze dvou vaznic, byl za-
dán obdobným způsobem s úpravou polohy uzlů (byl upra-
ven tak, aby dvojice uzlů jednotlivých vaznic odpovídaly
kolmo k sobě po celém průřezu). Bylo to nutné kvůli zadání
kontaktů v oblasti překrytí. Po analýze možných kontaktů
byl jako nejvhodnější zvolen Contact 52. Zatížení bylo stej-
ně jako u modelů bez překrytí roznášeno přes šrouby mode-
lované 3x3 uzly se zadáním do uzlů na obě vaznice v průře-
zu (obr. 9). Tyto odpovídající body na jednotlivých vazni-
cích byly navzájem spojeny závislými deformacemi (CP pří-
kaz). Deformace vaznice je na obr. 10. 

Obr. 9. Model vaznice s překrytím (a), roznášedlo síly (b)

Obr. 10. Deformace při kolapsu vzorku s překrytím

Postupnou kalibrací všech proměnných modelů se dospě-
lo ke stavu, kdy modely velmi dobře odpovídaly experimen-
tům, přičemž numerické výsledky zůstávaly na bezpečné
straně, např. únosnost vaznic v překrytí je podle experimen-
tu mírně (do 10 %) vyšší, než udává model. Z modelu také
vyplývá, že při metodě stykování přesahem je vhodné (hlav-
ně v oblasti překrytí) použít profilů vaznic s širší pásnicí,
která je vlastní tuhostí lépe stabilizována. Prodloužením pře-
krytí o 5 % se zvýší únosnost vaznice o 15-25 %, což není
zanedbatelné a vzhledem k ceně vaznic se vždy vyplatí. 

4. Výsledky výzkumu
Na základě popsaného experimentálního i teoretického

výzkumu lze pro vaznice tvaru Z vyvodit tyto závěry:

– výpočetní postup uvedený v odst. 3.1. vykazuje u pros-
tých vaznic téměř absolutní shodu s experimentem, zjiště-
ný rozdíl hodnot únosnosti je menší než 1,5 %, což po-
tvrzuje přesnost a použitelnost navržené metody v praxi;

– pro spojité vaznice s překrytím se pro střední (zesílený)
průřez odchylka výpočtu podle odst. 3.1. a experimentu
pohybuje v rozmezí 1,8-46 % na straně bezpečné pro
výpočet. 

Je tedy zřejmé, že navržený výpočetní postup je vhodný i
pro praktické využití, i když experiment je v tomto případě
vždy nejblíže pravdě.

5. Závěr
Je bezpochyby, že výkonný projektant nebude mít nikdy

dostatek času hloubat nad složitostí působení tenkostěnných
vaznic a vždy se při návrhu přidrží (lepších nebo horších)
doporučení výrobců vaznic. Úkolem teoretických pracoviš�
je tyto postupy ověřovat, případně vylepšovat tak, aby pou-
žívání tak frekventovaných prvků, jako jsou vaznice, bylo
hospodárné, a přitom bezpečné. Tento článek má k tomuto
cíli malou měrou přispět. Je zřejmé, že podobně pracují i
vědci v zahraničí, viz např. [5].

Prezentovaný výzkum byl v minulých pěti letech podpo-
řen výzkumnými projekty Katedry ocelových a dřevě-
ných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze, zejmé-
na výzkumným záměrem MŠMT 6840770001. Do-
končení dizertace autorky bylo podpořeno příspěvkem
Nadace Františka Faltuse. Zkušební vaznice dodala
firma Lindab.
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Egrtová, J. – Studnička, J.: Stability of Thin Walled
Steel Z Purlins 

This paper deals with the results of research on the sta-
bility of cold-formed thin-walled continuous purlins in
the support region where the purlins are doubled by so-
called overlapping. The existing examination of thin-
walled purlins described in ČSN EN 1993-1-3 code is
only applicable to purlins with a constant cross-section.
This provision is inapplicable to doubled purlins. The
PhD. thesis [1] of the first author of this paper suggests
how to proceed in this case. The suggested method is ver-
ified by comprehensive laboratory tests provided on the
purlins in real scale. 

Egrtová, J. – Studnička, J.: Stabilität dünnwandiger
Stahlpfetten der Form Z 

Der Artikel behandelt die Ergebnisse der Prüfung der
Stabilität dünnwandiger Verbundstahlpfetten der Form
Z im Bereich der inneren Auflager, wo die Pfetten durch
Ineinanderschieben gedoppelt werden. Die herkömm-
liche Art der Überprüfung einer dünnwandigen Pfette
[2] ist nur für Pfetten konstanten Querschnitts anwend-
bar, was eine gedoppelte Pfette nicht erfüllt. In der
Dissertation [1] der ersten Autorin dieses Artikels wird
angedeutet, wie in diesem speziellen Fall vorzugehen ist.
Die vorgelegten Verfahren sind durch umfangreiche
Prüfungen belegt, die mit Pfetten im tatsächlichen
Maßstab durchgeführt worden sind. 

�dizertace

Numerical Solution of the Flow and Trans-
port Equations with the Dual Permeability
Conceptual Approach
Ing. Michal Kuráž

Dizertace pojednává o řešení rovnic proudění a transportu
v porézním prostředí s konceptem duální permeability. Je
vytvořen a verifikován výpočetní program, který se aplikuje
na problematiku úložiště radioaktivního odpadu. 

Územně analytické podklady jako nástroj
udržitelného rozvoje území
Ing. Václav Jetel 

V práci se probírá otázka získávání a vyhodnocování územ-
ně analytických podkladů jako nástroje trvale udržitelného
rozvoje území. Posuzují se legislativní pohledy a problema-
tika expertního získávání, zpracovávání a posuzování pod-
kladů pro tvorbu územně plánovací dokumentace.

O odhadech topologické entropie 
intervalových zobrazení
Ing. Martin Soukenka

V dizertaci se zkoumají topologické vlastnosti jednorozměr-
ně diskrétních dynamických systémů generovaných náhod-
nými funkcemi zobrazujícími kompaktní interval. Využívá
se při tom topologická entropie. 

Materiálové charakteristiky dřeva
vyztuženého vlákny
Ing. Lenka Hluší

Těžištěm práce je experimentální a numerické vyšetřování
materiálových charakteristik dřevěných prvků vyztužených
kompozitní výztuží. Výsledkem analýzy experimentů je
software pro navrhování či posuzování skutečných kon-
strukcí.

Damages Due to Humidity Transfer 
in Porous Materials
Ing. Petr Rauch

Dizertace se zabývá transportem vlhkosti v porézních mate-
riálech a poruchami stavebních konstrukcí vyvolaných tímto
jevem. Práce vychází z vlastních poznatků autora, je zcela
původní, má interdisciplinární charakter a přináší nové
výsledky.

Seismic Resistance of Hybrid Shear 
Wall System
Dipl.-Ing. Ulrich Wirth

Tématem práce je analýza nelineárního působení konstrukč-
ních betonových částí vystavených mimořádně intenzivním
účinkům vodorovného zatížení.  Nový hybridní systém byl
analyzován a ověřen experimentem v cyklovaném režimu.

Vyhledávání článků 

podle jména autorů i oborů

umožňují nové 

internetové stránky 

časopisu Stavební obzor

na adrese

www.stavebniobzor.cz
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Zesilování zdiva tkaninami 
z uhlíkových a skleněných vláken

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc.
Ing. Radek ZIGLER, Ph.D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V příspěvku jsou uvedeny dílčí výsledky experimentál-
ního výzkumu deformačních a přetvárných vlastností,
mechanizmu porušení a mezní zatížitelnosti zděných
pilířů zesílených tkaninami z uhlíkových a skleněných
vláken zatížených dostředným tlakem. Sledované me-
chanické vlastnosti, které byly předmětem výzkumu,
jsou porovnány s mechanickými vlastnostmi nezesíle-
ných zděných pilířů stanovenými experimentálně a vý-
počtem dle normy.

1. Úvod
Rozdílné mechanické vlastnosti nejen jednotlivých složek

zdiva, zdicích prvků a pojiva, ale i variabilita těchto vlast-
ností v rámci zdicích prvků i pojiva, jsou příčinou poměrně
složitého stavu napjatosti, v němž zejména tahové složky
normálových, popř. hlavních napětí mají rozhodující roli při
vzniku a rozvoji trhlin. Mechanizmus porušování zdiva zatí-
ženého dostředným tlakem a vyčerpání jeho únosnosti v tla-
ku je charakteristický vznikem a rozvojem svislých, převáž-
ně tahových trhlin, přičemž první trhliny vznikají v místech
zděné konstrukce, kde působící normálové napětí v tahu σx

(hlavní napětí σ1) překročí lokální (místní) pevnost zdiva
v tahu fmst, popř. kde příčné přetvoření εx (popř. ε1) překročí
mezní poměrné přetvoření v tahu ex,m. 

Pevnost zdiva v tlaku je v důsledku tohoto mechanizmu
závislá nejen na pevnosti cihel v tlaku fuc, malty v tlaku fmc,
ale i pevnosti cihel fut, popř. malty fmt, v tahu. Vlivem rozdíl-
né struktury cihlářské suroviny i vlivem rozdílného uspořá-
dání zkušebního zařízení pro měření fut jsou v odborných
pracích udávány rozdílné hodnoty poměru fut / fuc, který se
zpravidla pohybuje v intervalu (0,05; 0,09) pro pevnost cihel
v tlaku fuc v intervalu (10 MPa, 24 MPa) [1]. 

Rozdělením zdiva průběžnými svislými trhlinami na jed-
notlivé ,,sloupky“ je dosaženo mezní únosnosti zdiva. Roz-
hodující význam při vzniku a rozvoji tahových trhlin v tlače-
ném zdivu má pevnost cihly v tahu, která se významně uplat-
ňuje při porušení zdiva příčným tahem.

2. Experimentální výzkum 
Na zděných pilířích půdorysných rozměrů 300x300 mm,

výšky 950-1 050 mm, z plných cihel CP20 (průměrná expe-
rimentálně stanovená pevnost cihel 20,7 MPa) na maltu vá-
pennou MV2 (průměrná experimentálně stanovená pevnost
malty 3,3 MPa), s tlouš�kou ložných spár 15-20 mm, byl usku-
tečněn experimentální výzkum [2]. 

Zkušební pilíře série I byly zesíleny pásy jednosměrné
tkaniny TYFO SCH-41 [3] z uhlíkových vláken (CFRP)
výšky 150 mm, lepenými dvousložkovou pryskyřicí Tyfo S,
v hlavě, patě a ve třetinách výšky pilíře.

K zesilování zděných pilířů série III byla použita střední
jednosměrná tkanina ze skleněných vláken TYFO SEH-25A
[3] a tlustá jednosměrná tkanina TYFO SEH-51A [3] (GFRP),
lepená dvousložkovou pryskyřicí Tyfo S v pásech šířky 75 mm
a 150 mm v hlavě, patě a ve třetinách výšky pilíře (obr. 1).
Zesilované pilíře (CFRP a GFRP) měly upravené hrany pod
úhlem 45˚.

Uspořádání zatěžovací zkoušky (TaZUS Praha) a rozmís-
tění měřidel je patrné z obr. 2.

Obr. 1. Zesílení zděných pilířů pásky tkanin s uhlíkovými, 
popř. skleněnými vlákny 

Obr. 2. Uspořádání zatěžovací zkoušky a rozmístění měřidel

3. Analýza výsledků 
Zamezením předčasného vzniku a rozvoje tahových trhlin

ve zdivu pilíře, způsobených kontrakcí a vzájemnou interak-
cí zdicích prvků a pojiva, lze dosáhnout vyššího využití
únosnosti zdiva v tlaku v závislosti na pevnosti jeho jednot-
livých složek. Vyztužení zděného pilíře nebo stěny tkaninou
z uhlíkových vláken s vysokým modulem pružnosti (Ecfrp/Ed ∈
∈ <50; 70>) a vysokou pevností v tahu, např. ft,cfrp = 980 MPa,
vytváří vnější příčné vyztužení tlačeného zdiva, přebírá příč-
né tahové napětí ve zdivu a zvětšuje mezní deformaci δy,m

obzor_09_2011.qxp  2.11.2011  14:58  Stránka 262



STAVEBNÍ OBZOR 9/2011 263

a mezní zatížení Nu,m při porušení. Z průběhu experimentál-
ně získaných závislostí vlivu vyztužení zdiva pásy z tkanin
z uhlíkových, popř. skleněných vláken, na deformační δ,
přetvárné ε a mezní hodnoty zatížení Nu,m zkušebních těles
zatížených dostřednou tlakovou silou, znázorněných na obr. 3
až obr. 8 a souhrnně zpracovaných v tab. 1 a tab. 2, 

Tab. 1. Mezní zatížení a mezní deformace zkušebních pilířů*

* V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty ze dvou až tří zkoušek.

Tab. 2. Porovnání experimentálně a teoreticky stanovených
mezních zatížení

lze formulovat tyto závěry: 

– hodnoty počátečních svislých deformací δy (obr. 3a, obr. 4a,
obr. 5a) a poměru δy,t/δy,c (obr. 3b, obr. 4b, obr. 5b) jsou
v případě některých zkušebních pilířů ovlivněny ne-
pružným dotlačováním ložných spár (vliv smrš�ování po-
jiva, vznik vodorovných strukturních trhlin, nedostatečný
kontakt v ložné spáře). Pracovní diagramy těchto pilířů
v průběhu počátečních zatěžovacích stupňů (2 až 4 zatě-
žovací stupně) jsou charakteristické mírným „zpevně-
ním“, tj. poklesem nárůstu svislých deformací δy v porov-
nání s počáteční hodnotou – diagram N x δy,t/δy,c je charak-
teristický strmým poklesem hodnot uvedeného poměru.
V následující fázi zatěžování dochází k ustálení poměru
δy,t/δy,c v intervalu (0,5; 0,75) až do dosažení mezního zatí-
žení Nu,m, přičemž u vyztužených pilířů nedochází při
úrovních zatížení blížících se meznímu zatížení Nu,m k ná-
růstu tohoto poměru, ale naopak v důsledku „aktivace“
tkaniny – nárůst vratné síly (obr. 5) – dochází k částečné-
mu poklesu poměru δy,t/δy,c. Účinek vyztužení zděného pi-
líře pásy z tkaniny z uhlíkových, popř. skleněných vláken,
je patrný z porovnání průběhů N x δy, znázorněných na
obr. 3 až obr. 5;

– pracovní diagramy N x δy jsou charakteristické pozvol-
ným nárůstem svislých deformací δy v závislosti na veli-
kosti dostředné tlakové síly N, postrádají charakteristické
přechody, při nichž dochází k intenzivnímu rozvoji trhlin,
mají zanedbatelnou oblast, kterou by bylo možné označit
jako pružnou. Ve stadiu před dosažením mezního zatížení
Nu,m dochází k progresivnímu nárůstu svislých i vodorov-
ných deformací, přičemž tento nárůst je výraznější u vy-

ztužených zděných pilířů. Mezní svislé deformace δy,m při
dosažení mezního zatížení Nu,m zděných vyztužených pilí-
řů dosahovaly v porovnání s nevyztuženými 3,98 mm
(CFRP) a 2,44 mm (GFRP), tj. 157-256 % deformací δy,m

nevytužených pilířů;

– pracovní diagramy N x δx (obr. 6, obr. 7) jsou charakteris-
tické výraznou oblastí nulových až velmi malých vodo-
rovných deformací (δx je menší nebo rovno 0,01 mm) až
do úrovně zatížení, při němž vznikají strukturní, vlasové a
následně vizuálně pozorovatelné trhliny (δx je menší nebo
rovno 0,1 mm), při nichž dochází k poměrně rychlému
nárůstu vodorovných deformací δx. Mezní vodorovné de-
formace δx,m při dosažení mezního zatížení vyztužených a
nevyztužených zděných pilířů dosahují přibližně shodných
hodnot (δx ∈ (0,1; 1,08)). Z této přibližné shody mezních
deformací lze odvodit, že dosažení mezního zatížení ne-

Série Skupina N u,m
∅ δy,m

∅ δx,m
∅ δy,m

t/ δy,m
c δx,m

t/ δx,m
c

SEH-25A,   75 mm 1 260 1,84 -0,27 0,55 0,73

SEH-25A, 150 mm 1 230 3,04 -0,1 0,63 0,71

SEH-51A,   75 mm 1 305 2,1 -0,36 0,55 0,55

SEH-51A, 150 mm 1 140 2,78 -0,26 0,65 0,93

SCH-41,    150 mm 1 050 3,98 -1,08 0,72 0,68

nevyztužené 707 1,55 -0,42 0,62 0,82

III

 I

Série Skupina N u,m
∅ N u,m

Exp / N u,m
NZ,Exp N u,m

Exp / N u
NZ,Teor

SEH-25A,   75 mm 1 260 1,78 4,1

SEH-25A, 150 mm 1 230 1,74 3,99

SEH-51A,   75 mm 1 305 1,85 4,2

SEH-51A, 150 mm 1 140 1,61 3,7

SCH-41,    150 mm 1 050 1,48 3,4

nevyztužené 707 1,00 2,3

III

I

Obr. 3. Nezesílené pilíře
a) průběh svislých deformací δy v závislosti na zatížení N;

b) průběh poměru trvalých deformací δy,t k celkovým deformacím
δy,c v závislosti na zatížení N
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vyztužených a vyztužených zděných pilířů je provázeno
jistou mezní vodorovnou deformací δx,m, přičemž v přípa-
dě pilířů vyztužených pásy z tkaniny z uhlíkových, popř.
skleněných vláken, je v důsledku aktivní účinnosti ovinu-
tí zapotřebí k jejímu dosažení většího zatížení v tlaku;

– dosažení mezního zatížení Nu,m zděných pilířů vyztuže-
ných pásy z tkaniny z uhlíkových, popř. skleněných vláken,
je charakteristické náhlým přetržením tkaniny ve střední
třetině výšky pilíře provázeným zpravidla úplným rozru-
šením zdiva pilíře (obr. 8). Bezprostředně před dosažením
mezního zatížení Nu,m dochází ke vzniku a intenzivnímu
rozvoji svislých tahových trhlin ve střední třetině výšky
zděného pilíře a dílčímu narušování soudržnosti zesilující
tkaniny a zdiva pilíře;

– experimentálně zjištěné hodnoty mezních zatížení Nu,m
Exp

zděných pilířů vyztužených pásy z tkaniny z uhlíkových,
popř. skleněných vláken, dosáhly průměrných hodnot 
1 050 kN (CFRP) a 1 234 kN (GFRP), tj. 148 % (CFRP)
a 174 % (GFRP), v porovnání s mezním zatížením Nu,m

Exp

nevytužených pilířů (707 kN);

– experimentálně zjištěné mezní zatížení Nu,m
Exp zděných pi-

lířů vyztužených pásy z tkaniny z uhlíkových, popř. skle-
něných vláken, v porovnání s charakteristickou únosností
Nu,m

NZ,Teor nezesílených pilířů stanovenou dle ČSN EN
1996-1-1 [4] dosahovalo 370-420 % (GFRP) a 340 %
(CFRP). Experimentálně zjištěné mezní zatížení Nu,m

Exp

nevyztužených zděných pilířů dosáhlo 230 % v porovná-
ní s charakteristickou únosností Nu,m

NZ,Teor nezesílených
pilířů stanovenou dle ČSN EN 1996-1-1 [4];

Obr. 4. Pilíře zesílené pásy z uhlíkových tkanin (CFRP)
a) průběh svislých deformací δy v závislosti na zatížení N;

b) průběh poměru trvalých deformací δy,t k celkovým deformacím
δy,c v závislosti na zatížení N

Obr. 5. Pilíře zesílené pásy z tkanin se skleněnými vlákny (GFRP)
a) průběh svislých deformací δy v závislosti na zatížení N;

b) průběh poměru trvalých deformací δy,t k celkovým deformacím
δy,c v závislosti na zatížení N
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– rozdíly experimentálně stanovených průměrných hodnot
mezního zatížení zděných pilířů zesílených pásy z uhlíko-
vé tkaniny (1 050 kN) nebo skleněnými vlákny (1 234 kN)
leží v pásmu rozptylu experimentálně stanovených mez-
ních zatížení zděných pilířů vyztužených pásy z tkanin ze
skleněných vláken (Nu,min = 1 140 kN, Nu,max = 1 305 kN),
přičemž příčinu nelze vzhledem k omezenému počtu ex-
perimentálně vyšetřených zkušebních těles blíže identifi-
kovat. Tento relativně nevýrazný rozdíl experimentálně
zjištěného mezního zatížení Nu,m

CFRP a Nu,m
GFRP není zcela

v souladu s hodnotami mezní tahové síly tkaniny z uhlíko-
vých, popř. skleněných vláken použitých pro zesílení
experimentálně vyšetřovaných zděných pilířů;

– průměrné experimentálně stanovené mezní zatížení v tla-
ku Nu,m (4 zkušební tělesa) zděných pilířů zesílených pásy
výšky 75 mm z tkaniny ze skleněných vláken (střední
SEH-25A a tlusté SEH-51A) Nu,m

GFRP = 1 260 kN (SEH-
25A) a 1 305 kN (SEH-51A) je shodné, popř. vyšší, než
mezní zatížení v tlaku Nu,m (4 zkušební tělesa) zděných pilí-
řů zesílených pásy výšky 150 mm z tkaniny ze skleněných
vláken (střední SEH-25A a tlusté SEH-51A) Nu,m

GFRP =
= 1 230 kN (SEH-25A) a 1 140 kN (SEH-51A).

Poznámka: Při analýze deformačních a přetvárných vlastností
zděných pilířů a mezního zatížení je třeba uvážit vliv případné varia-
bility vlastností složek zdiva, způsobu provedení a manipulace zdiva
(např. rozptyl závislosti N x δy nevyztužených pilířů – obr. 3a).

4. Shrnutí
� Experimentální výzkum prokázal vhodnost zesilování

zdiva historických staveb  tkaninami na bázi vláken z uhlí-
ku, popř. skla. Účinkem vyztužení zdiva zatíženého centric-
kou tlakovou silou pásy z tkaniny z uhlíkových a skleněných
vláken dochází ke zvýšení mezního zatížení v tlaku. V přípa-
dě experimentálně ověřovaných pilířů činilo zvýšení mezní-
ho zatížení zděných pilířů v tlaku (CFRP) 148 % a (GFRP)
174 % v porovnání s mezním zatížením nevyztuženého zdě-

ného pilíře zatíženého centrickou tlakovou silou. Vyztužo-
vání zdiva pásy z tkaniny místo celoplošného vyztužení
zachovává difúzní prostupnost zdiva.

� Zděné pilíře zatížené centrickou tlakovou silou, zesíle-
né pásy z tkaniny z uhlíkových vláken, mají širší oblast
pružně plastických deformací. V případě experimentálně
ověřovaných pilířů činilo toto zvýšení mezní deformace zdě-
ných pilířů zesílených pásy z tkaniny z uhlíkových vláken
256 % a skleněných vláken 157 % v porovnání s mezní
deformací nevyztuženého zděného pilíře zatíženého centric-
kou tlakovou silou.

Obr. 7. a) Průběh vodorovných deformací δx ve střední části pilířů ze-
sílených pásky z uhlíkových tkanin (CFRP) v závislosti na zatížení N;

b) průběh vodorovných deformací δx ve střední části pilířů
zesílených pásky tkanin se skleněnými vlákny (GFRP) 

v závislosti na zatížení N

Obr. 6. Průběh vodorovných deformací δx ve střední části
nezesílených pilířů v závislosti na zatížení N
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� Vyztužení zdiva pásy z tkaniny z uhlíkových vláken
nemá závažnější vliv na průběh závislosti N x δy v počáteč-
ním stadiu. Vyztužení se u zděných pilířů zatížených do-
střednou tlakovou silou začíná uplatňovat (aktivovat) vzni-
kem a rozvojem svislých trhlin ve zdivu.  Z obr. 9 je patrná
souvislost vodorovných deformací zdiva a vodorovných
deformací tkaniny ve stadiu rozvoje trhlin.

� Větší šíře oblasti pružně plastických deformací vyztuže-
ných zděných pilířů zatížených dostřednou tlakovou silou se
pozitivně uplatní z hlediska působení a odezvy svislé zděné
konstrukce při cyklickém zatížení (technická, indukovaná a
přírodní seizmicita, cyklické zatížení teplotou a vlhkostí).

� Dosud provedené experimentální zkoušky (omezený
počet zkušebních těles) neprokázaly výrazný rozdíl účinku
vyztužení pásy tkaniny se skleněnými vlákny v závislosti na
výšce použitých pásků (75 mm a 150 mm). Mezní zatížení
takto zesílených pilířů tkaninou výšky 75 mm Nu,m

GFRP,75 =
= 1 283 kN, tkaninou výšky 150 mm Nu,m

GFRP,150 = 1 185 kN.
� Experimentální zkoušky (omezený počet zkušebních tě-

les) neprokázaly výrazný rozdíl při vyztužení zdiva tkanina-
mi z uhlíkových a skleněných vláken z hlediska dosažené
mezní únosnosti. Mezní zatížení pilířů zesílených tkaninou
ze skleněných vláken Nu,m

GFRP = 1 234 kN, uhlíkovou tkani-
nou Nu,m

CFRP = 1 050 kN.

� Výsledky experimentálních zkoušek a vzájemná kom-
parace vyztužených a nevyztužených zděných pilířů, účin-
nost vyztužení pilířů tkaninou z uhlíkových vláken a tkani-
nou se skleněnými vlákny mohou být významně ovlivněny
rozdílnou kvalitou provedení zdiva, kvalitou pojiva a další-
mi, již zmíněnými skutečnostmi. 

Literatura
[1] Pume, D.: Výpočtový model mechanismu porušení cihelného

zdiva při dostředném tlaku. Stavební výzkum, 1983, č. 5.
[2] Výzkumný záměr VZ1 - MSM6840770001 Spolehlivost, opti-

malizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí, hlavní
řešitel J. Witzany, 2005-2011.

[3] Technické listy materiálů (Tyfo SCH-41, Tyfo SEH-25A, Tyfo
SEH-51A, Tyfo S), Betosan, 2011.

[4] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6 – Navrhování zděných konstrukcí
– Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné
konstrukce. CEN, 2007.

Witzany, J. – Zigler, R.: Strengthening of Masonry Using
Textiles with Carbon and Glass Fibres
This paper presents partial results of experimental investi-
gations of deformation and strain properties, the mecha-
nism of failure and limit loadability of masonry pillars
strengthened with textiles from carbon and glass fibres
loaded by concentric compresion. The monitored mechani-
cal characteristics, which were subject to the investigation,
are compared with mechanical properties of unstregthened
masonry pillars determined experimentally and by the
computation in accordance with the European standard. 

Witzany, J. – Zigler, R.: Verstärkung von Mauerwerk mit
Geweben aus Kohlenstoff- und Glasfasern 
Im Beitrag werden Teilergebnisse einer experimentellen
Untersuchung der Deformations- und Verformungseigen-
schaften, des Mechanismus der Störungen und der Grenz-
belastbarkeit von durch mittigen Druck belasteten
Mauerwerkspfeilern behandelt. Die beobachteten mecha-
nischen Eigenschaften, die Gegenstand der Untersuchung
waren, werden mit den experimentell und durch Be-
rechnung nach der Europa-Norm bestimmten mechani-
schen Eigenschaften nicht verstärkter Pfeiler verglichen.

Obr. 8. Porušení zesíleného zděného pilíře pásky tkanin se skleněnými vlákny při dosažení mezního zatížení

Obr. 9. Průběh vodorovných a svislých deformací zdiva a pásu
zesilující  tkaniny se skleněnými vlákny
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V současné době existují různé modifikace betonů.
Kombinací vysokopevnostního betonu a ocelových
vláken vzniká vysokopevnostní drátkobeton. Jeho vlast-
nosti ovlivňuje mnoho faktorů. Článek se zabývá hodno-
cením mechanických vlastností vysokopevnostních
betonů s příměsí ocelových vláken různého množství a
druhu. 

Během posledních několika desítek let byla v betonovém
průmyslu provedena řada výzkumů, které s sebou přinesly
různé modifikace betonů. Významným přínosem se beze-
sporu stal vysokopevnostní beton (dále HSC – high strength
concrete)1, který splňuje stále se zvyšující požadavky na
nosné konstrukce a na dodržení podmínek trvale udržitelné-
ho rozvoje. V současné době se jako velký příslib do budouc-
nosti jeví, tzv. vláknobeton. Vložená vlákna výrazně elimi-
nují negativní vlastnosti klasického betonu běžných i vyš-
ších pevností. Kombinací obou materiálů vzniká vysokopev-
nostní vláknobeton.

Vlastnosti vysokopevnostních vláknobetonů jsou podle
druhu a množství vláken značně variabilní. Obecně lze kon-
statovat, že příměs vláken v betonu ve většině případů pozi-
tivně ovlivňuje jeho fyzikálně mechanické vlastnosti (pev-
nost v tlaku a tahu, smykovou a ohybovou únosnost, tuhost,
duktilitu, trvanlivost) a negativně technologii výroby (poža-
davky na technologickou kázeň při návrhu, výrobě a zpraco-
vání čerstvého betonu a následném ošetřování). Predikce
konkrétních vlastností vysokopevnostního vláknobetonu je
možná pouze na základě znalosti přesného složení čerstvého
betonu, především pak na množství a druhu vláken. Vlast-
nosti je možné prokázat pouze zkouškami.

Dnešní trh nabízí široké spektrum vláken vhodných do be-
tonu, a tak do jisté míry záleží pouze na výrobci, která vlák-
na a v jakém množství pro výrobu vysokopevnostního vlák-
nobetonu zvolí. Běžně se můžeme setkat s vlákny syntetic-
kými, skleněnými či uhlíkovými, ovšem v praxi jsou nejroz-
šířenější vlákna ocelová. Odlišnost druhu vláken neovlivňu-
je pouze vlastnosti výsledného kompozitu, ale je klíčová pro
volbu technologie výroby. Důležitým aspektem v návrhu
vláknobetonových konstrukcí je zvolit vždy vlákna pro da-
nou konstrukci optimální. Předpokladem správného navrho-
vání jsou dostatečné znalosti v oblasti návrhu, výroby a
vlastností vysokohodnotných betonů s příměsí vláken růz-
ných druhů. Článek se snaží poukázat na odlišné vlastnosti a
chování vysokopevnostních betonů s příměsí ocelových vlá-
ken, tzv. vysokopevnostních drátkobetonů (dále HSSFRC –
high strength steel fiber reinforced concrete). 

Ocelová vlákna
S využíváním ocelové výztuže v betonu se začalo koncem

19. století, kdy se ve stavitelství objevil železobeton, v sou-
časnosti nejrozšířenější stavební materiál. Důvodem kombi-
nace betonu a oceli byly jejich vlastnosti, které se vhodně
doplňují. Není proto překvapením, že i pro vláknobetony se
využívají především vlákna na bázi oceli. 

V současné době, kdy se využití drátkobetonu v praxi
stále rozšiřuje, existuje velké množství ocelových vláken
vhodných pro jeho výrobu. Zpracovatelnost čerstvého beto-
nu a účinnost vláken v betonové matrici ovlivňují různé fak-
tory. Základním kritériem pro dělení ocelových vláken je
druh materiálu použitého pro jejich výrobu  [1]: 

– skupina I za studena tažený drát,
– skupina II vlákna stříhaná z plechu,
– skupina III vlákna oddělovaná z taveniny,
– skupina IV vlákna protahovaná z drátu taženého 

za studena,
– skupina V vlákna frézovaná z ocelových bloků.

Významnými aspekty, které ovlivňují zpracovatelnost a
konečné vlastnosti HSSFRC, jsou tvar, štíhlost a pevnost
vláken. Podle tvaru se ocelová vlákna dělí na přímá a tvaro-
vaná (obr. 1), v obou případech se může využít různých ko-
tevních úprav, které ovlivňují soudržnost vlákna s betonem.
Ocelová vlákna se také mohou dodávat s povrchovou úpra-
vou. Štíhlost ocelových vláken, tj. poměr délky a průměru
vlákna λf = L/d, se pohybuje mezi 30-80. Se zeštíhlováním
vláken sice roste jejich efektivnost, dochází však k výrazněj-
šímu nakypření kameniva a ke zhoršení zpracovatelnosti
čerstvého betonu. Z hlediska pevnosti rozlišujeme ocelová
vlákna běžná (pevnost v tahu 400-1 450 MPa) a vysokopev-
nostní (pevnost v tahu okolo 2 000 MPa a více).

Technologický návrh směsi a konečné vlastnosti HSSFRC
(včetně chování) mohou být vzhledem k různorodosti ocelo-
vých vláken značně variabilní. Důkazem je studie [2], která

1 Podle ČSN EN 206-1: má pevnostní třídu v tlaku větší než C 50/60 pro obyčejný a těžký beton a LC 50/55 pro lehký beton.

Obr. 1. Typický tvar ocelových vláken
a – přímé vlákno s úpravou konce; b – přímé vlákno 

s jednoduchým hákem; c – přímé vlákno s dvojitým hákem;
d – tvarované zvlněné vlákno

a)

b)

c)

d)
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se zabývá hodnocením fyzikálně mechanických vlastností
vysokopevnostních betonů s příměsí ocelových vláken růz-
ného druhu a množství.

Vysokopevnostní drátkobetony

Složení čerstvého betonu
Pro experimentální studii fyzikálně mechanických vlast-

ností HSSFRC byla vybrána ocelová vlákna tří typů (tab. 1).
Typy I a II mají shodný přímý tvar s úpravou konce v podo-
bě jednoduchého háku, vlákno typu III je tvarované vlnité.
Významný rozdíl představuje pevnost v tahu, kdy vlákna ty-
pu I a III mají běžnou pevnost proti vláknu typu II, které je
vysokopevnostní. Ostatní parametry jsou totožné. Důležité to
je především u štíhlosti vláken λf. Stejné hodnoty poměru λf

u všech druhů vláken snižují možné riziko ovlivnění výsled-
ných hodnot fyzikálně mechanických vlastností betonu z dů-
vodu rozdílných vlastností čerstvého betonu.

Pro výrobu zkušebních vzorků byly namíchány betonové
směsi s příměsí ocelových vláken různých typů (I, II a III),
pro každý v množství 20, 40 a 60 kg·m–3 betonu, a referenč-

ní směs prostého vysokopevnostního betonu (tab. 2). Zmíně-
né směsi měly téměř totožné složení, kromě typu a množství
obsažených drátků se receptura lišila pouze množstvím jed-
notlivých přísad (superplastifikátoru, zpomalovače tuhnutí),
a to v závislosti na množství a druhu vláken. Důvodem bylo
zajištění porovnatelné zpracovatelnosti všech betonových
směsí.

Fyzikálně mechanické vlastnosti 
Experimentální zkoušky HSSFRC slouží pro znázornění

chování betonu, na základě něhož jsou získávány informace
pro navrhování konstrukcí. Fyzikálně mechanické vlastnosti
HSSFRC byly ověřeny zkouškami ztvrdlého betonu v soula-
du s platnými českými normami pro obyčejný beton. Pev-
nost v tlaku a příčném tahu byla zkoušena na krychlích
o hraně 150 mm, pevnost v tahu za ohybu na hranolech čtver-
cového průřezu 150x150 mm, délky 700 mm čtyřbodovým
ohybem, kdy zkoušený vzorek je zatěžován dvěma osamělý-
mi silami působícími ve  třetinách rozpětí. Uvedené výsled-
ky představují vždy průměrnou hodnotu ze šesti vzorků.

Pro hodnocení vlastností HSSFRC byly zkoušeny vzorky
HSC a HSSFRC s příměsí různých typů ocelových vláken 
(I, II a III) a různého množství (20, 40 a 60 kg·m–3 betonu).
Při pohledu na obr. 2 je patrné, že pevnost všech HSSFRC
dosahuje vyšších hodnot v porovnání s HSC. Důležité však
je uvědomit si, v jakých případech má přítomnost vláken
v betonové matrici výrazný vliv. 

V případě pevnosti v tlaku (obr. 2a) můžeme pozorovat
značný nárůst absolutních hodnot (až o 10 MPa) vlivem při-
daných vláken. Uvážíme-li však, že představuje zhruba jen
10 % pevnosti v tlaku HSC, není vliv na pevnost v tlaku
HSSFRC až tak významný. Za povšimnutí stojí rozdíl pev-
nosti podle množství přidaných vláken. Betony s obsahem
vláken 40 kg·m–3 ve dvou případech dosahují vyšší pevnosti
než betony s obsahem vláken 60 kg·m–3. Příčinou může být
horší kvalita čerstvého betonu, způsobená nadměrným
množstvím ocelových vláken. Při vysokém stupni vyztužení
klesá kompaktnost kompozitu, což má negativní vliv na ko-
nečné parametry ztvrdlého betonu.

Vliv vláken na pevnost v příčném tahu (obr. 2b) je v po-
rovnání s pevností v tlaku v jistém pohledu zcela opačný.

Maximální nárůst pevnosti dosa-
huje pouze 2 MPa, nicméně to
odpovídá zhruba 50 % tahové
pevnosti prostého HSC. V tomto
směru má přítomnost vláken v be-
tonu zásadní význam. Při pohledu
na chování betonů s odlišným
množstvím ocelových vláken lze
konstatovat, že vyšší množství
pozitivně ovlivňuje pevnost v příč-
ném tahu. Druh vlákna nemá na
výsledné hodnoty téměř žádný
vliv, pouze betony obsahující
vlákna typu III (tvarovaná vlnitá
vlákna běžné pevnosti) nedosa-
hují s rostoucím obsahem vláken
takových pevností jako betony
s ostatními druhy vláken.

Pevnost v tahu za ohybu (ze-
jména v okamžiku rozvoje trhlin)
ukazuje, proč jsou vysokopev-
nostní vláknobetony s příměsí

nejen ocelových vláken příslibem do budoucnosti. V chová-
ní HSC a HSSFRC na úrovni vzniku trhlin (obr. 2c) není vi-
ditelný rozdíl, resp. pevnost v tahu za ohybu dosahuje
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typ I typ II typ III

tvar

materiál ocel ocel ocel

tvar přímý přímý vlnitý

povrch hladký hladký hladký

průřez kruhový kruhový kruhový

kotvení (úprava konce) hák hák žádná

délka L f [mm] 50 50 50

průměr d f [mm] 1 1 1

poměr λ f  = L f / d f 50 50 50

pevnost v tahu f t [MPa] 1 100 1 900 1 100

Parametr
Druh vlákna

  
 

Tab. 1. Typ ocelových vláken

Tab. 2. Složení betonové směsi

typ 0 typ I 20/40/60 typ II 20/40/60 typ III 20/40/60

400 400 400 400

132 132 132 132

100 100 100 100

0-2 696,9 696,9 696,9 696,9

2-8 443,3 443,3 443,3 443,3

8-16 638,4 638,4 638,4 638,4

0 20/40/60 20/40/60 20/40/60

0,33 0,33 0,33 0,33

0,264 0,264 0,264 0,264

2,5 10,4/11,6/12,4 10,4/11,6/11,6 10,4/11,6/11,6

0,2 0,8/2,0/2,4 0,8/2,0/2,4 0,8/2,0/2,4

Složka
Vysokopevnostní beton s příměsí vláken

cement c  [kg]

voda w [kg]

upravený vodní součinitel w w  = w /(c + p )

superplastifikátor

zpomalovač tuhnutí

popílek p  [kg]

kamenivo  [kg]

vlákna [kg]

vodní součinitel w w  = w /i
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u všech typů zkoušených vzorků téměř shodných hodnot.
Pozitivní vliv ocelových vláken v betonové matrici lze vypo-
zorovat až na úrovni šířky trhliny 0,5 mm, resp. 3,5 mm, kdy
HSSFRC vykazují na rozdíl od prostého HSC určitou rezi-
duální pevnost v tahu za ohybu. V případě prostého HSC
nastává při dosažení tahové pevnosti v krajních vláknech
křehký lom, jev typický zejména pro betony vyšších tříd.
Právě tento negativní jev, který omezuje navrhování nos-
ných konstrukcí z prostého HSC, je možné potlačit přítom-
ností dostatečného množství vláken v betonové matrici.
Důležitým faktorem, který ovlivňuje chování betonu po
vzniku trhliny, je množství vláken v betonu. Tato skutečnost je
nejvíce patrná u pevností na úrovni trhliny 0,5 mm (obr. 2d),
kdy betony s obsahem vláken 20 kg·m–3 vykazují poloviční
pevnost proti betonu s obsahem 60 kg·m–3. Mimo to lze

předpokládat, že existuje reálné nebezpečí (vzhledem
k množství vláken v betonu a jejich tahové pevnosti) chová-
ní takového betonu jako prostého. 

Technologický postup výroby čerstvého betonu nemusí
být vzhledem k malému množství vláken vyhovující, přes-
něji řečeno, rozptýlení vláken může být značně nerovnoměr-
né. Vzniklý prvek je výrazně nehomogenní a v lokálních
oblastech může dojít k jeho křehkému porušení. Tento nega-
tivní jev se dá do jisté míry vyloučit stanovením minimální-
ho obsahu vláken v betonu, jehož hodnota by na základě této
studie mohla činit 40 kg·m–3 betonu. Odlišné chování beto-
nů s příměsí různých druhů vláken lze vysledovat z pevnos-
tí stanovených na úrovni šířky trhliny 3,5 mm (obr. 2e).
HSSFRC, obsahující vlákna typu I a typu II (přímá vlákna),
vykazuje výrazně vyšší pevnost než beton s příměsí vláken
typu III (tvarované vlákno). Důvodem je bezesporu tvar
vlákna, lze však jen těžko říci, do jaké míry ovlivňuje pev-
nost v tahu za ohybu tvar jako takový (přímý a tvarovaný) a
do jaké míry úprava konce vláken (jednoduchý hák a bez
úpravy konce). Za povšimnutí také stojí výraznější vliv
vysokopevnostních ocelových vláken na pevnost HSSFRC
na úrovni trhliny 3,5 mm. 

Závěr
Cílem článku je seznámit čtenáře s chováním HSSFRC

s příměsí různého typu a množství ocelových vláken. V prv-
ní části je uvedeno dělení podle tvaru vláken a základního
materiálu pro výrobu. Druhá část je zaměřena na vyhodno-
cení mechanických vlastností HSC a HSSFRC, zejména pak
na chování HSSFRC s přítomností ocelových vláken odliš-
ného množství a typu.

Experimenty byl zjištěn pozitivní vliv ocelových vláken
v betonové matrici na fyzikálně mechanické vlastnosti beto-
nu. Především hodnoty v příčném tahu a v tahu za ohybu
vykazují vyšší pevnosti než u prostého HSC. Významným
přínosem se jeví reziduální pevnost po vzniku trhlin, která
u prostého betonu chybí. Tvar vláken a odlišná pevnost
v tahu nemá až takový vliv na fyzikálně mechanické vlast-
nosti betonu, nicméně mírně kvalitnější se jeví vlákna pří-
mého tvaru s úpravou konce. Rozdíl je patrný např. u pev-
nosti v tahu za ohybu při značném rozvoji trhlin. Na závěr je
důležité upozornit, že předpokladem zlepšených mechanic-
kých vlastností HSSFRC je správný technologický návrh,
výroba a ošetřování čerstvého betonu včetně zajištění dosta-
tečného množství a rozptýlení ocelových vláken v betonové
matrici.

Literatura 
[1] PN ČMB 01-2008 Vláknobeton (FC) – Specifikace, vlastnosti,

výroba a shoda.
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Tipka, M. et al.: Properties of High Strength Concrete
with Addition of Different Types of Steel Fibres 

There are different modifications of concrete at present.
High strength steel fibre reinforced concrete (HSSFRC)
is a combination of two attractive materials: high
strength concrete (HSC) and steel fibre reinforced con-
crete (SFRC). Many aspects have effects on the pro-
perties of HSSFRC. This paper deals with the mechani-
cal properties of HSC with the addition of different
amounts and types of steel fibres.

Tipka, M. u. a.: Die Eigenschaften von hochfestem Beton
mit einer Beimischung von Stahlfasern verschiedener
Arten   

Gegenwärtig gibt es verschiedene Modifikationen von
Betonen. Durch die Kombination von hochfestem Beton
und Stahlfasern entsteht hochfester Stahlfaserbeton
(HSSFRC). Die Eigenschaften des HSSFRC werden von
mehreren Faktoren beeinflusst. Dieser Artikel befasst
sich mit der Bewertung der mechanischen Eigenschaften
hochfester Betone mit einer Beimischung von Stahl-
fasern verschiedener Menge und Art.

KOMA MODULAR CONSTRUCTION

vyhlašuje 

6. ročník ideové architektonické soutěže na téma

Návrh domova pro seniory 

v pražských Strašnicích

Soutěž je určena pro studenty vysokých škol se
zaměřením architektura nebo pozemní stavby,
ale také pro absolventy těchto oborů do tří let
od ukončení studia.

Úkolem soutěžících je předložit návrh adekvátního byd-
lení soudobého standardu pro jasně vymezenou úzkou
cílovou skupinu obyvatel. Cílem je prověřit možnosti
modulární výstavby v procesu tvorby přívětivého lid-
ského prostředí. Objekt je určen pro konkrétní lokalitu,
ale vzhledem k výhodám modulární architektury, mezi
které patří rychlost a nenáročnost výstavby s převažu-
jícím suchým procesem, recyklovatelnost, finanční do-
stupnost, flexibilita, mobilita a snadná modifikace, lze
předpokládat, že návrh může naznačit jakési univerzální
řešení a způsob pojednání podobných typů budov –
vytvoření nového (arche)typu sociálního bydlení.

www.koma-modular-construction.cz

�dizertace
Integrovaný návrh stropních konstrukcí 
s využitím vysokohodnotných betonů
Ing. Ctirad Fiala

Dizertace se zabývá integrovaným environmentálním návr-
hem, optimalizací a hodnocením stropních konstrukcí využí-
vajících běžných a vysokohodnotných silikátových materiá-
lů. Pro hodnocení byl vytvořen původní optimalizační
model  a metodika hodnocení životního cyklu.

Vliv stínění na využití solární energie 
v pasivních budovách 
Ing. Marek Ženka

Vliv stínění se hodnotí v architektonických, stavebně fyzi-
kálních a energetických souvislostech. Práce je podepřena
teoretickými modely i výsledky měření na skutečných kon-
strukcích.

Využití data miningu pro nahrazení 
chybějících hodnot v kategoriálních datech
Ing. Jiří Kaiser

V dizertaci se odůvodňuje nutnost nahrazování chybějících
hodnot v kategoriálních datech. Jsou navrženy tři varianty
algoritmu pro toto doplňování s využitím asociačních pravi-
del. Algoritmy jsou testovány.

Vícepruhové okružní křižovatky 
a jejich kapacitní využití v ČR
Ing. Michal Uhlík

Dizertace porovnává různé typy uspořádání jízdních pruhů
na vícepruhové okružní křižovatce tak, že vyhodnocuje mik-
roskopické simulace vybraných křižovatek. Zakládá mož-
nost rozvoje tohoto typu křižovatek v ČR.

Optimalizace návrhu vozovky
Ing. Petr Pánek

Práce využívá trojrozměrnou analýzu metodou konečných
prvků ke zjiš�ování napjatosti v konstrukci tuhé cementobe-
tonové vozovky. Součástí je experimentální hodnocení úna-
vového chování takovéto vozovky. 

Aplikace GIS standardů pro souřadnicové
transformace
Ing. Radek Sklenička

Dizertace řeší aktuální téma transformací souřadnicových
systémů v GIS a úlohy z oblasti určování vlivu atmosféric-
kého zatížení na polohu permanentních GNSS stanic. Sou-
částí je i analýza z hlediska využitelnosti specifikací konsor-
cia OGC.

obzor_09_2011.qxp  2.11.2011  14:58  Stránka 270



STAVEBNÍ OBZOR 9/2011 271

Experimentální modelování 
erozních parametrů zeminy

prof. Ing. Jaromír ŘÍHA, CSc.
Ing. Jiří SRNA

VUT – Fakulta stavební
Brno

Filtrační deformace jsou jednou z nejčastějších příčin
porušení sypaných hrází a podloží nejen velkých
přehrad, ale také ochranných hrází podél vodních toků,
hrází suchých a malých vodních nádrží. Článek obsahu-
je výsledky experimentálního výzkumu deformací privi-
legované průsakové cesty, která bývá konečným stadiem
před úplným porušením díla. V rámci výzkumu bylo na-
vrženo experimentální zařízení, na němž byly provedeny
série pokusů s cílem odvodit erozní charakteristiky vy-
braných zemin. V článku je uvedena metodika experi-
mentů, dosud získané výsledky a jejich vyhodnocení.

1. Úvod
Voda prosakující tělesem zemní hráze nebo jejím podlo-

žím může za určitých podmínek vyvolat vznik některé z fo-
rem vnitřní eroze. Výsledkem progresivního vývoje vnitřní
eroze může být vznik a rozvoj privilegované průsakové
cesty, která bývá konečným stadiem před úplným porušením
díla. Filtrační deformace jsou jednou z nejčastějších příčin
porušení sypaných hrází [8]. Mezi ohrožené objekty patří
nejen hráze velkých přehrad, ale také ochranné hráze podél
vodních toků a hráze suchých a malých vodních nádrží.
Porušení tohoto typu se vyskytlo také na některých našich
významných vodních dílech, například na hrázích vodních
děl (VD) Bílá Desná a Mostiště nebo na řadě ochranných
hrází podél vodních toků. 

Pro ověřování náchylnosti zemin k filtrační deformaci a
k prognózování vývoje poruchy vodního díla se často použí-
vá matematického modelování. Použití modelů porušení
vnitřní erozí vyžaduje znalost parametrů hodnocených zemin.
Tyto parametry, které je třeba určit experimentálně, se váží
k erodibilitě zemních materiálů vystavených proudu vody. 

Problematikou vnitřní eroze se dlouhodobě zabývá řada
autorů. Současný výzkum se zaměřuje na základní okruhy
otázek, kterými jsou:

– rozbor skutečných mimořádných událostí, 
– metody detekce,
– matematické modelování jevů spojených s vnitřní erozí,
– experimentální výzkum.

Z hlediska bezpečnosti vodního díla a krizového řízení
v případě jeho poruchy je klíčová znalost příčiny vzniku
situace, která vede k vnitřní erozi, a zejména rychlosti, jakou
tyto jevy probíhají. To vyžaduje znalost celkových poměrů
na vodním díle, možných míst a způsobů porušení a přede-
vším náchylnosti zemin hráze a jejího podloží k vnitřní
erozi.

Článek obsahuje výsledky experimentálních prací prová-
děných v Laboratoři vodohospodářského výzkumu v letech
2009-2011. Pro výzkum vývoje privilegované průsakové
cesty (nazývaného v zahraniční literatuře „pipingem“) bylo

navrženo experimentální zařízení, na němž byly provedeny
série pokusů s cílem odvodit erozní charakteristiky vybra-
ných soudržných zemin. 

1.1. Piping – rozvoj privilegované průsakové cesty
Vznik a rozvoj privilegované průsakové cesty (dále pi-

ping) bývá kombinací souvisejících základních typů lokál-
ních filtračních poruch, jako je ztekucení, sufoze, zpětná
eroze apod. Piping lze rozdělit na čtyři fáze [12]: počátek,
pokračování, progresi (zvětšování průsakové trubice) a úpl-
nou poruchu konstrukce (obr. 1). V počáteční fázi musí dojít
k vytvoření podmínek pro vznik privilegované cesty. Průsa-
ková trubice může vzniknout například tlením odumřelých
kořenů rostlin, působením drobných živočichů nebo jako
důsledek již zmíněného lokálního porušení a soustředěného
průsaku oslabenými zónami konstrukce (špatně zhutněný
materiál, propustnější oblast v podloží) a následného rozvo-
je zpětné eroze nebo jako důsledek koncentrovaného průsa-
ku místy s propustnějším materiálem nebo kolem objektů
(přehradních výpustí, přelivů) v důsledku špatného zhutně-
ní, prasklin nebo nedokonale zaplněných dutin.

Obr. 1. Fáze pipingu
a) počátek – lokální porucha konstrukce hráze, b) pokračování – zpět-
ná eroze a koncentrovaný průsak vytvořenou trubicí, c) propagace –
rozšiřování trubice, d) porucha – protržení nebo přelití tělesa hráze
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Proces může pokračovat v případě, že je zemina náchylná
k erozi a jsou v ní nepříznivé napjatostní poměry. Při přízni-
vých podmínkách nemusí v některých případech dojít ke
zvyšování průsaků trubicí ani k vynášení materiálu, často
dochází k zasypání nebo ucpání průsakové trubice a snížení
nebo zastavení průsaků (hovoříme o samohojivém účinku
zeminy).

V případě, že nadloží průsakové trubice umožňuje její
další vývoj a zemina je náchylná k erozi, dochází ke zvětšo-
vání průřezové plochy průsakové trubice, změně hydraulic-
kých podmínek a následnému zvětšování množství vynáše-
ného materiálu. To může vést v dalším vývoji k prosednutí
hráze nad místem výnosu částic a k jejímu přelití ve sníže-
ném místě, nebo ke zvětšení otvoru a následnému zřícení
nadloží a prolomení zemní hráze či jejího podloží.

1.2. Výzkumy prováděné v minulosti
V minulosti se problematikou vnitřní eroze v zeminách a

speciálně problematikou vzniku a vývoje privilegované prů-
sakové cesty zabývala řada autorů. V bývalém Českosloven-
sku se výzkumem vnitřní eroze zabývali Bažant, Čištín a
Hálek [1], [3], [7]. Hlavní důraz kladli na vznik a vývoj pri-
vilegované cesty v nesoudržných kvartérních vrstvách pod-
loží ochranných hrází. Intenzivní výzkum tohoto problému
byl iniciován protržením hrází na Dunaji v roce 1965.

Sherard, Dunnigan a kol. [11] se zaměřili na vnitřní erozi
jílovitých materiálů, jejich vlastnosti, vliv salinity erodující
vody a vliv různého chemického složení zeminy. Pro účely
měření a kvantifikace parametrů vnitřní eroze vyvinuli auto-
ři „Pinhole Test“, při němž je do středu válcového vzorku
navrtán otvor daného průměru, který má simulovat privile-
govanou průsakovou cestu. Ta je pak zatěžována proudem
vody. 

Ghebreiyessus [6] zkoumal při praktických pokusech v tru-
bici vliv složení zeminy na její odolnost vůči proudící vodě
a hledal velikost tečného napětí, kterému zemina v závislos-
ti na jejím složení odolá.

Foster, Fell a Spannagle [5] podrobně rozebrali parametry
skutečných hrází porušených v důsledku vnitřní eroze, jako
je geologické složení tělesa hráze a jejího podloží, informa-
ce o zhutnění zemin, typu filtrů a jejich funkčnosti. Zabýva-
li se také mechanizmem porušení hrází a výsledky shrnuli do
přehledů (typ jádra hráze a způsob porušení). Shromážděná
data potom podrobili analýze a podle způsobu porušení roz-
dělili jednotlivé případy do tří kategorií – porušení jen v hrá-
zi, porušení jen v podloží a porušení současně v hrázi i v pod-
loží, případně na styku hráze a podloží. Na základě rozborů
potom sestavili postup pro odhad pravděpodobnosti poruše-
ní hráze pipingem.

Fell a kol. [4] popsali verbálně postup vnitřní eroze se
zaměřením na problematiku pipingu. Studovali vliv jednot-
livých faktorů na rychlost eroze a snažili se podle těchto fak-
torů určit čas do porušení hráze. Sestavili rovněž postup pro
přibližné stanovení doby od prvních pozorovatelných pří-
znaků vnitřní eroze až do protržení hráze.

Fell a Wan [12], [13], [14] vyvinuli dvě srovnatelné meto-
dy pro testování odolnosti různých druhů zemin vůči vnitřní
a vnější erozi v laboratorních podmínkách. Hlavními zkou-
manými parametry bylo kritické tečné napětí, při němž začí-
ná uvolňování a vynášení částic zeminy, rychlost propagace
eroze a doba do porušení vzorku zeminy. Pomocí těchto
metod („Slot Erosion Test“, „Hole Erosion Test“) potom
zkoumali na 350 vzorků zeminy s různou vlhkostí a stupněm
zhutnění. Hlavní vliv na rychlost eroze a kritické tečné napě-
tí má dle těchto autorů granulometrické složení zeminy a její
zhutnění.

Johansen a Lovoll [9] testovali na speciálně postavených
zemních hrázích z různých materiálů s předem vytvořenými
průsakovými cestami účinky proudící vody. Při pokusech
došlo k rozšíření průsakových cest a ke zvýšení průsaků, ale
protržení hrází autoři nedosáhli.

2. Metodika práce
Cílem výzkumu bylo na speciálně vyvinuté aparatuře expe-

rimentálně odvodit parametry odolnosti zeminy vůči proudu
vody v průsakové trubici. Prvním krokem bylo matematicky
popsat probíhající jevy. Ty lze rozdělit na dvě části. V první
fázi pokusu proudí voda trubicí bez toho, že by docházelo
k erozi stěn. Po překročení kritického tečného napětí ve dru-
hé fázi se začíná zemina erodovat a je nutné navíc vyhodno-
covat také měnící se průřez průsakové trubice.

Dalším krokem byl návrh vhodného experimentálního
zařízení. Bylo navrženo zařízení tvaru pravidelného čtyřbo-
kého hranolu vnitřních rozměrů 120x120x350 mm (obr. 2,
obr. 3). Zařízení bylo plněno zeminou ve vertikální poloze,
proudění vody v trubici probíhalo vodorovně podél delší hor-
ní strany hranolu. Zařízení bylo vyrobeno z průhledného ple-
xiskla, aby bylo možné sledovat probíhající erozní jevy. Na
horní (delší) stěně bylo osazeno 17 piezometrů, které
umožňují sledování tlaku po délce předem vytvořené průsa-
kové trubice a také získat informace o průběhu erozních jevů
v průsakové trubici.

Součástí návrhu aparatury byl návrh metodiky experimen-
tů. Byl navržen vhodný postup plnění přístroje zeminou a
hutnění jejích vrstev. Postup byl v průběhu výzkumných
prací postupně modifikován na základě získávaných zkuše-
ností. Jednotlivé veličiny byly měřeny s dostatečným časo-
vým odstupem potřebným pro ustálení hydraulických pod-
mínek v aparatuře. Vyhodnocení sledovaných veličin probí-
halo průběžně během pokusů a v případě nejasností byla
prováděna opakovaná kontrolní měření. 

3. Předpoklady a přijatá zjednodušení
Reálné prostředí a průsakové podmínky jsou značně složi-

té s ohledem na nehomogenitu a zrnitostní složení zemních
materiálů, ale také vzhledem k neznámému tvaru a prostoro-
vému průběhu průsakových cest nebo nerovnoměrnému a
časově proměnlivému zatížení. Pro matematický popis a ex-
perimentální modelování takto složitého jevu bylo nutné při-
jmout zjednodušující předpoklady. 

Základním předpokladem je homogenita vzorku zeminy,
rovnoměrné zhutnění zeminy a konstantní vlhkost v celém
objemu vzorku. Soulad s tímto předpokladem zajiš�ovalo
standardizované zpracování, ukládání a hutnění zeminy do
zkušebního hranolu.

Obr. 2. Schéma aparatury s popisem veličin
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Uvažujeme, že se vytvoří pouze jedna průsaková trubice,
která má na počátku pokusu po celé délce stejný tvar a roz-
měry a má přímý směr z návodní na vzdušní stranu zemního
tělesa (zanedbání tzv. tortuozity). Pro náš účel byla ve vzor-
ku zeminy uměle a předem vytvořena přímá trubice známé
délky a konstantního průřezu. Průsak relativně nepropust-
ným materiálem samotného vzorku, tvořeného soudržnou
zeminou, lze zanedbat. Drsnost stěn trubice se v průběhu po-
kusu nemění. Místní ztráty energie v trubici v důsledku po-
stupné změny jejího průřezu byly zanedbány.

Erozní děje v reálném prostředí a také na modelu probíha-
jí řádově v hodinách. Doba odečtu sledovaných veličin (pie-
zometrické výšky, průsak trubicí apod.) trvá řádově několik
minut. V tomto případě lze uvažovat jednotlivé sledované
veličiny v průběhu jednoho odečtu za přibližně konstantní a
zachycený stav vyhodnocovat jako kvazistacionární. 

Při měření jsme se soustředili pouze na třetí fázi pipingu –
propagaci, tj. rozšiřování trubice (obr. 1c). Předpokládáme
tedy, že trubice je již vytvořena a u zeminy nedojde k „sa-
mohojivému“ účinku (ucpáním nebo zasypáním trubice).
Cílem měření je získat především hodnoty kritického tečné-
ho napětí τC a součinitele eroze C.

4. Matematický popis jevů
Při formulaci problému byla zohledněna zjednodušení

uvedená v předchozím oddílu. Celý proces lze pak popsat
jako proudění vody a eroze v trubici v zemním materiálu.
Matematický popis proudění vody v trubici se zaměřuje na
odvození tečného napětí na jejích stěnách.

Průtok Q [m3·s–1] v trubici se stanoví následovně

Q = v · A , (1)

kde v je průřezová rychlost [m·s–1] v trubici, A je průřezová
plocha trubice [m2].

Sklon Ie čáry energie se určí za předpokladu konstantní-
ho kruhového průřezu trubice z Darcyho–Weisbachovy
rovnice [2]

(2)

a tečné napětí τ [Pa] na stěnách trubice odvozené z rovnová-
hy sil působících na koncích trubice 

(3)

kde λ je součinitel ztrát třením, d = 2·r je průměr trubice [m],
r je poloměr trubice [m], g je gravitační zrychlení [m·s–2], 
ρ je hustota kapaliny [kg·m–3], O je omočený obvod trubi-
ce [m].

Ve chvíli, kdy je překročeno kritické tečné napětí (τC < τ),
dochází k erozi stěn průsakové trubice. Intenzitu eroze
ε· [kg·(s·m2)–1], tj. časovou změnu hmotnosti erodovaného
materiálu na jednotku omočené plochy, lze stanovit ze vzta-
hu [12]  

(4)

kde C je součinitel eroze zeminy [s·m–1].
Pro trubici délky L [m] při objemové hmotnosti erodova-

né zeminy ρS [m3·s–1] lze stanovit časovou změnu poloměru
r [m] trubice, 

(5)

5. Fyzikální modelování

5.1. Popis experimentálního zařízení
Pro měření byla navržena aparatura tvaru pravidelného

čtyřbokého hranolu o vnitřních rozměrech 120x120x
x350 mm (obr. 2, obr. 3). Při provádění experimentů je zaří-
zení položeno vodorovně na jeho delší stěně. Plexisklové pou-
zdro je na nátoku opatřeno přívodním potrubím ∅ 25 mm,
na odtoku pak výtokovým kolenem ∅ 46 mm umožňujícím
stabilizaci tlaku na výtoku ze zařízení. Na horní stěně hrano-
lu je rovnoměrně instalováno sedmnáct piezometrů tak, aby
jejich zaústění co nejméně ovlivňovalo proudění v trubici.
Piezometry slouží ke sledování tlakových poměrů v trubici.
Osmnáctý piezometr je umístěn na výtokovém kolenu. 

Obr. 3. Složená aparatura bez vzorku

Ve vzdálenosti 60 mm za přívodním potrubím je v přístro-
ji umístěna perforovaná plastová přepážka s ocelovým sít-
kem, která má zajistit stabilitu cca 40 mm silné nátokové
štěrkové vrstvy a také rovnoměrné rozdělení proudu na
celou plochu vzorku. Následuje vzorek nesoudržné zeminy
délky L = 180-210 mm. Za ním opět následuje štěrková vrst-
va o mocnosti cca 60 mm.

Plnění přístroje zeminou a její hutnění bylo prováděno ve
vertikální poloze, vlastní měření potom v poloze horizontál-
ní. Prováděním pokusu v horizontální poloze se eliminuje
nepříznivý vliv gravitace v průběhu pokusu a zanášení trubi-
ce erodovaným materiálem. Trubice umístěná podél horní
stěny aparatury umožňuje pozorovat probíhající erozní jevy
v průběhu pokusu. 

5.2. Použité materiály a způsob jejich ukládání 
Předmětem výzkumu byly dvě zeminy s charakteristikami

uvedenými v tab. 1 a tab. 2. V obou případech šlo o kopaný
porušený vzorek, v prvním případě byl klasifikován jako
písčitý tmavě hnědý jíl, ve druhém jako žlutohnědý jílovitý
písek. Křivky zrnitosti obou materiálů jsou uvedeny na obr. 4.

Tab. 1. Geotechnické vlastnosti písčitého jílu 

jílovité částice f % 38,0662

písek s % 60,5238

štěrk g % 1,4101

10% propad d 10 mm 0,001

30% propad d 30 mm 0,013

60% propad d 60 mm 0,2616

mez tekutosti w L % 34,6

mez plasticity w P % 17,1

index plasticity I p % 17,5

vlhkost w % 20

stupeň konzistence I c – 0,83

Materiál č. 1

podíl frakcí

průměr

konzistenční 
meze

obzor_09_2011.qxp  2.11.2011  14:58  Stránka 273



274 STAVEBNÍ OBZOR 9/2011

Tab. 2. Geotechnické vlastnosti jílovitého písku 

Před měřením byla přezkoušena tlouš�ka a granulometrické
složení štěrkových vrstev v prostoru nátoku a výtoku z průsa-
kové trubice. Pro pokusy bylo použito tříděného štěrku zrni-
tosti 2-16 mm s tlouš�kou vrstvy 50 mm na nátoku a 60 mm
na výtoku. Uspořádání vrstev v experimentálním zařízení je
patrné z obr. 5.

Současně byl navržen standardizovaný postup ukládání a
hutnění zkoumané zeminy. Před ukládáním do přístroje byla
zemina dovlhčena na w = 9,31 %. Hutnění bylo prováděno
jednotným způsobem pomocí plastové destičky o ∅ 52 mm,
na kterou bylo z výšky 440 mm pouštěno závaží o hmotnos-
ti 4,41 kg. Vrstva zeminy byla hutněna proměnným počtem
úderů s rozmístěním dle obr. 6 při různých mocnostech hut-
něné vrstvy (tab. 3). Způsob hutnění byl omezen velikostí
hutnicí destičky a velikostí a pevností zkušebního zařízení. 

Průsaková trubice byla vytvořena pomocí předem umístě-
né dřevěné la�ky půlkruhového profilu, která byla vložena
do přístroje před plněním a vysunuta před jeho uzavřením.

Celkově bylo provedeno 25 pokusů v pěti kombinacích
materiálu, mocnosti vrstvy a počtu úderů na jednotlivých
vrstvách.

5.3. Metodika pokusů 
Metodiku provádění pokusů ukazuje přehledně obr. 7.

Veličiny v diagramu respektují značení použité ve vztazích

jílovité částice f % 18,0807

písek s % 81,8023

štěrk i % 0,117

10% propad d 10 mm 0,0011

30% propad d 30 mm 0,1416

60% propad d 60 mm 0,2816

mez tekutosti w L % –

mez plasticity w P % –

index plasticity I p % 0

vlhkost w % 13,2

stupeň konzistence I c – 0

Materiál č. 2

podíl frakcí

průměr

konzistenční 
meze

Obr. 4. Křivky zrnitosti materiálů

Obr. 5. Uspořádání jednotlivých vrstev v přístroji

Obr. 6. Schéma způsobu hutnění vzorku

Tab. 3. Přehled provedených pokusů 

mocnost 
vrstvy 
[cm]

počet 
úderů

na vrstvu

1-5 5 1 – písčitý jíl 5 75 20,0

6 1
kombinace 

materiálů 1 a 2
5 75

20,0;
13,2

7-14 8 2 – jílovitý písek 5 75 13,2

15-17 3 2 – jílovitý písek 3 22 13,2

18-25 8 2  – jílovitý písek 3 11 9,3

Vlhkost
[%]

Pokus
Počet 

pokusů
Materiál

Hutnění
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(6) až (12). Pokusy byly prováděny v těchto krocích (znače-
ní viz obr. 7):

1. změření délky průsakové trubice a jednotlivých vrstev
před započetím pokusu (a);

2. pomalé napuštění zařízení a nasycení vzorku vodou;
3. zvýšení tlaku na vtokové straně (c). Zvyšování tlaku se

provádělo pomocí výškově nastavitelné nádrže;
4. kontrola ustálení hydraulických podmínek v zařízení a

měření průtoku objemovou metodou (d);
5. odečet piezometrických výšek (d) a dopočítání odvo-

zených veličin (e);
6. zatížení vzorku (stěn trubice) proudem vody po dobu

minimálně 30 minut (f);
7. měření průtoku trubicí objemovou metodou, odečet

piezometrických výšek a dopočítání ostatních veličin
(g), (h);

8. posouzení, zda dochází k erozi zeminy pomocí vizuální
kontroly trubice a vyhodnocením průběhu tlaků v trubici (i);

9. pokud nedošlo k erozi, pokračovalo se změnou tlaku
na vtokové straně (body 3 až 8);

10. pokud došlo k erozi stěny průsakové trubice, pokus
pokračoval beze změny okrajové podmínky (zvýšení
tlaku). Při první známce eroze byla stanovena hodnota
τC (j). Byla dopočítána rychlost eroze ε

.
i,k na jednotku

plochy pláště trubice a součinitel eroze C (k);
11. v časových intervalech Δt ≈ 30 min se periodicky prová-

dělo měření průtoku, odečet piezometrických výšek a
měření šířky trubice pomocí posuvného měřítka (g), (h);

12. po ustálení eroze v trubici pokračoval pokus zvýšením
vstupního tlaku postupem od bodu 3;

13. pokus končil (l) vyčerpáním možnosti dalšího zvyšo-
vání nádrže (dosažení stropu laboratoře), a tím i tlaků
v přívodní trubici.

Obr. 7. Vývojový diagram – postup řešení
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Přesnost měření jednotlivých veličin může výrazně ovliv-
nit výsledky. U odečtu objemu vody můžeme hovořit o chy-
bě v řádu jednotlivých mililitrů, u stopování času jde o jed-
notlivé desetiny sekundy, při odečtu hodnot z piezometrické
tabule je nutné počítat s chybou řádově v milimetrech, prů-
měr trubice je možné změřit s přesností zhruba na tři deseti-
ny milimetru.

5.4. Metoda vyhodnocení pokusů
Pro vyhodnocení pokusů byl použit matematický aparát

uvedený v odd. 4. Byl modifikován tak, aby odpovídal měře-
ným veličinám a jejich vazbě na místo a čas měření. Daným
postupem je možné vyhodnotit pouze střední část trubice.
Na jejích krajích jsou erozní jevy silně ovlivněny kontrakcí
na nátoku do trubice a rozšířením proudu na výtoku z trubi-
ce. Známými veličinami, které se v průběhu procesu nemě-
ní, jsou objemová hmotnost ρs [kg·m–3] erodované zeminy,
hustota ρw [kg·m–3] protékající směsi blízká hustotě vody,
délka L [m] průsakové trubice, drsnosti n1 a n2 stěn trubice
tvořených zeminou a plexisklem, Coriolisovo číslo α a gra-
vitační zrychlení g [m·s–2]. Vzhledem k relativně pomalé
erozi zeminy na stěně trubice jsou hydraulické parametry i
odpovídající stavové veličiny považovány během jednoho
měření za konstantní. Index i značí číslo piezometru (i = 1 až
17, obr. 8), index m značí jednotlivé úseky mezi piezomet-
ry, index j časový okamžik a index k časový interval. 

Obr. 8. Detail trubice

Poloměr trubice ri,j [m] se do překročení kritického tečné-
ho napětí τC,i [N·m–2] nemění. Po jeho překročení dochází
k erozi trubice a transportu materiálu. Níže popsaný způsob
vyhodnocení vystihuje poměry v experimentálním zařízení,
v němž je trubice přibližně půlkruhového průřezu a plochou
stranou se dotýká stěny aparatury (obr. 9).

V každém časovém kroku se měří objem Vj [m3] vody pro-
teklé za dobu ΔtO,j [s] a piezometrické výšky hi,j [m] podél
trubice. Z naměřených veličin se odvodí průtok Qj a průře-
zová plocha trubice Ai,j,

(6)

(7)

kde Ai,j je průřezová plocha trubice a ri,j je poloměr trubice,

(8)

kde vi,j je průřezová rychlost. 

Průřezová plocha a rychlost v trubici se stanoví v místě
piezometrů. Energetická výška v jednotlivých piezometrech
se stanoví ze vztahu

(9)

Z energetické výšky ve dvou piezometrech a jejich vzdá-
lenosti se určí sklon čáry energie

(10)

kde Ie,m,j je sklon čáry energie na úseku m v čase j, Δhe,m,j je
rozdíl energetických výšek dvou piezometrů, Δxm je vzdále-
nost těchto piezometrů na úseku m.

Ze změřeného průměru 2ri,j se odvodí omočený obvod pro
části průtočného průřezu příslušející plexisklu a zemině

(11)

kde O1,i,j je omočený obvod stěny trubice odpovídající ple-
xisklu, O2,i,j je omočený obvod stěny trubice tvořené zemi-
nou (obr. 9). Pro další vyhodnocení podle vztahu (13) je pro-
vedeno stanovení středního poloměru trubice rm,j na úseku m
z hodnot naměřených v přilehlých profilech piezometrů.

Obr. 9. Detail řezu trubicí

Při stanovení celkového tečného napětí je třeba zohlednit
různou drsnost povrchu tvořeného zeminou a plexisklem. Za
předpokladu, že poměr tečného napětí na plexisklu a povr-
chu zeminy je roven poměru odpovídajících součinitelů drs-
nosti 

τ1/τ2 ≈ n1 / n2 , (12)

lze odvodit vztah pro stanovení tečného napětí τ2,i,j na stěně
trubice tvořené zeminou v místě i a čase j,  

(13)

kde τ2,m,j je tečné napětí na stěně trubice odpovídající zemi-
ně, Om,j je střední omočený obvod na úseku m vypočtený
jako aritmetický průměr omočených obvodů Oi,j a Oi+1,j na
koncích úseku.

Kritické napětí bylo stanoveno zvláš� pro každý úsek m
průsakové trubice. Při překročení kritického tečného napětí
dochází k erozi odpovídající části trubice. Okamžik, kdy k to-
muto jevu v jednotlivých úsecích průsakové trubice dochá-
zelo, byl stanoven vizuálně. Následovalo ověření prostřed-
nictvím měření protékaného množství (při zvětšování průře-
zu trubice dochází ke zvětšování průtoku) a průběhu hladin
v piezometrech. 

Ze střední změny průměru Δrm,k trubice na úseku m v prů-
běhu časového kroku k délky Δt, ze známé objemové hmot-
nosti zeminy ρS se dle vztahu (5) počítá rychlost eroze ε

.
m,k

na jednotku omočené plochy příslušející zemině

(14)
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Při pokusech se ukázalo, že změna průměru trubice byla
na jednotlivých úsecích různá a nastala v jinou chvíli. Proto
byly rychlost eroze i kritické tečné napětí počítány pro každý
úsek trubice zvláš�. Z rychlosti eroze  ε

.
m,k, získané ze vzta-

hu (14), byl odvozen součinitel rychlosti eroze Cm,k zeminy
příslušející odpovídajícímu úseku trubice m a časovému
intervalu k

(15)

Součinitel eroze vyjadřuje tzv. erodibilitu zeminy a její
schopnost odolávat proudu vody.

5.5. Výsledky a jejich vyhodnocení
Z naměřených hodnot piezometrických výšek byla pomo-

cí rovnice (9) odvozena rychlostní a energetická výška 
(obr. 10). Ze vztahu (13) bylo dopočítáno tečné napětí na
části stěny trubice odpovídající zemině (obr. 11). Pro každý
úsek průsakové trubice mezi piezometry bylo stanoveno kri-
tické tečné napětí (obr. 12) a odvozen součinitel rychlosti
eroze zeminy (obr. 13). Uvedené obrázky demonstrují pří-
klad získaných výsledků, zejména pro pokus č. 14. 

Obr. 10. Průběh energetických výšek při pokusu č. 14

Obr. 11. Odvozená tečná napětí na jednotlivých úsecích trubice
pokusu č. 14

Obr. 12. Odvozená kritická tečná napětí pro pokusy č. 7-14

Výsledky jednotlivých pokusů byly setříděny do souborů
dat podle použitého materiálu a metodiky hutnění (tab. 3).
Pro každý soubor bylo provedeno vyhodnocení základních
statistických veličin, tj. průměrné hodnoty, minima, maxima
a výběrového rozptylu [10]. Výsledky jsou pro kritické tečné
napětí uvedeny v tab. 4, pro součinitel eroze v tab. 5.

Tab. 4. Základní statistické charakteristiky τC

Tab. 5. Základní statistické charakteristiky C

Výsledky v tab. 4 a tab. 5 ukazují ve všech pokusech
značný rozptyl obou vyhodnocených veličin τC a C. To je ve
shodě s poznatky publikovanými zahraničními autory, např.
[12], kteří uvádějí pro jednotlivé soudržné materiály hodno-
ty τC a C zhruba v uvedeném rozpětí. Rovněž rozptyl hod-
not je značný a pohybuje se v rozpětí až dvou řádů, což je do
jisté míry dáno nesplněním vstupních předpokladů. Velký
rozptyl naměřených hodnot součinitele eroze C může být
způsobený několika faktory:

– i přes standardizované ukládání vzorků není zcela dodržen
předpoklad homogenity zeminy. V řadě případů se na
stěně průsakové trubice lokálně vyskytují snadněji erodo-
vatelné vložky písčitého materiálu, nebo naopak jílovité-
ho materiálu, který se odlupuje po vrstvách. Takto naruše-
ná místa jsou potom snadněji erodována proudem vody;

– v okolí trubice půlkruhového tvaru se místně nepodařilo
zeminu dokonale zhutnit. Povrch trubice také mohl být
místně narušen při vytahování la�ky;

– značný vliv má napojení jednotlivých hutněných vrstev
zeminy.

Výsledky souhrnně naznačují, že jemnozrnnější materiál
č. 1 (pokusy 1-6) se při stejném postupu hutnění a přirozené

Obr. 13. Hodnoty součinitele eroze C při pokusu č. 14

počet minimum střední hodnota maximum
směrodatná
odchylka

1-6 32 0,3 7,971 109,789 21,295

7-14 36 0,066 9,369 160,559 27,054

15-17 17 1,442 97,398 442,339 119,685

18-25 43 11,154 118,661 331,115 57,425

Pokus

Kritické tečné napětí τC  [Pa]

minimum stř. hodnota maximum
směrodatná 
odchylka

1-6 31 1,80E-05 8,20E-03 6,90E-02 1,41E-02

7-14 164 4,00E-07 1,30E-03 4,70E-02 5,48E-03

15-17 33 2,60E-06 4,10E-04 2,60E-03 5,29E-04

18-25 13 1,10E-06 7,00E-06 3,00E-05 9,59E-06

Číslo 
pokusu

Počet 
hodnot 

C

Hodnota součinitele eroze C   [s·m–1]
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vlhkosti erodoval výrazně rychleji než materiál č. 2 s větším
obsahem písku (pokusy 7-14). Materiál č. 2, hutněný ručně
(pokusy 7-14) bez závaží, byl erodován rychleji než při stan-
dardizovaném hutnění (pokusy 15-18). 

Materiál s nižší vlhkostí zeminy (w = 9,3 %), hutněný
standardizovaným postupem (11 úderů na vrstvu), je odolněj-
ší vůči erozi než materiál s přirozenou vlhkostí (w = 13,2 %),
hutněný dvojnásobným počtem úderů na vrstvu zeminy 
(22 úderů). 

Při použití standardizovaného postupu hutnění pomocí zá-
važí v porovnání s postupem hutnění bez závaží významně
klesá rozptyl naměřených hodnot součinitele eroze C.

Vyhodnocení kritického tečného napětí τC ukazuje stejné
trendy. Materiál č. 1 vykazuje při testování nižší průměrná
kritická tečná napětí než materiál č. 2. Průměrná kritická
tečná napětí pro ručně hutněný materiál jsou nižší než pro
materiál hutněný pomocí závaží. V případě vzorku s nižší
vlhkostí se zvýšilo průměrné kritické tečné napětí a výrazně
se zvýšilo minimální naměřené kritické tečné napětí (tab. 4).

6. Závěr
V článku je uveden postup experimentů pro stanovení

erozních charakteristik (kritického tečného napětí τC a souči-
nitele eroze C) vybraných soudržných zemin. V rámci vý-
zkumu bylo v návaznosti na zahraniční zkušenosti navrženo
experimentální zařízení pro modelování proudění a eroze
stěn průsakové trubice (pipingu), navržena metodika prová-
dění pokusů a jejich vyhodnocení. Součástí textu je matema-
tický aparát použitý při vyhodnocení pokusů a výsledky
zhruba ročního výzkumu při realizaci 25 pokusů a jejich
stručné hodnocení. Výsledky ukazují, že významnými fakto-
ry ovlivňujícími rychlost eroze zeminy jsou její vlhkost, gra-
nulometrické složení, homogenita a zejména míra zhutnění. 

Navržené zařízení a metodika provádění a vyhodnocení
pokusů budou využity při dalším výzkumu erozních para-
metrů zemin. Navžené postupy najdou praktické uplatnění
při návrhu, popř. posuzování vodních staveb sloužících ke
vzdouvání vody a jejich podloží. 

Článek vznikl za podpory projektu FAST S 11-62.
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Říha, J. – Srna, J.: Experimental Modelling of Erosion
Parameters of Soil

Filtration deformations fall within the most frequent
reasons for failures of earth dams and subsoil not only of
large dams, but also river levees, polders and small water
reservoirs. This article presents the results of an experi-
mental investigation of deformations of a priviliged seep-
age path, which is usually the final stage prior to the total
collapse of a dam. The investigation suggested experi-
mental equipment which made it possible to carry out a
series of experiments aimed at reduring erosion charac-
teristics of selected soils. The paper describes the experi-
mental methods used, the results gained so far and their
evaluation.  

Říha, J. – Srna, J.: Experimentelle Modellierung von
Erosionsparametern des Erdstoffs 

Filtrationsdeformationen sind eine der häufigsten
Ursachen der Beschädigung geschütteter Dämme und
des Untergrunds nicht nur großer Talsperren, sondern
auch von Flussdeiche entlang von Wasserläufen, von
Trockendämmen und kleinen Wasserstaubecken. Der
Artikel enthält die Ergebnisse einer experimentellen
Untersuchung der Deformationen des  privilegierten
Durchsickerwegs, der das Endstadium vor der vollstän-
digen Beschädigung des Wasserbauwerks ist. Im Zuge
der Untersuchung wurde eine experimentelle Anlage
entworfen, an der eine Serie von Versuchen mit dem Ziel
durchgeführt wurde, die Erosionscharakteristiken aus-
gewählter Erdstoffe abzuleiten. Im Artikel werden die
Methodik der Versuche, die bisher gewonnenen
Ergebnisse und ihre Auswertung angeführt.
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V článku je studován časový vývoj hydratačního tepla
portlandského cementu CEM I 42,5R v cementové pastě
a cementové maltě v závislosti na vodním součiniteli.
Výsledky měření ukazují vliv vodního součinitele na ča-
sový vývoj hydratačního tepelného výkonu. Mezi tepel-
nými výkony hydratující cementové pasty a cementové
malty při shodném vodním součiniteli není při 20 ˚C na-
lezen významný rozdíl.

Úvod
Studium vývoje hydratačního tepla cementu v závislosti

na vodním součiniteli se v minulosti věnoval již před pade-
sáti lety Danielsson [1], který se zabýval cementovou pastou
a měřil její tepelné vlastnosti při hydrataci ve velkoobjemo-
vém kalorimetru v rozsahu v/c = 0,25-0,50. V novější práci [2]
Robbins uvedl v grafu Schindlerem modelovaný vliv vodní-
ho součinitele 0,3-0,7 na průběh hydratačního tepla v rozsa-
hu do 500 h ekvivalentního času hydratace. Ukázal značný
rozdíl mezi průběhem hydratačního tepla při v/c = 
= 0,3 a 0,4. V poslední době Bentz a kol. [3] měřili vodivost-
ním kalorimetrem TAM Air hydratační tepelné výkony
cementových past z portlandského cementu tř. I/II. Použili
vodní součinitele 0,325; 0,350; 0,400 a 0,425 a měřili hydra-
tační teplo po dobu sedmi dní. Pro v/c = 0,325 našli snížený
vývoj tepla proti vyšším vodním součinitelům obdobně jako
Robbins [2]. Rozdíl vysvětlovali nedostatkem vody k hyd-
rataci. 

Ani závislost hydratačního tepla na přítomnosti kameniva
nebyla dosud v centru zájmu výzkumníků zabývajících se
čerstvými betonovými směsmi. Práce [4] z poslední doby je
v tomto směru výjimkou. Informace o časovém průběhu
vývoje hydratačního tepla cementu za různých podmínek je
přitom pro praxi velmi významná, jak ukázala např. měření
v pracích [5] či [6].

V článku jsou uvedeny další výsledky kalorimetrických
měření zahájených v práci [4]. Hlavním zaměřením je tento-
krát kromě vlivu kameniva na průběh hydratace zejména
vliv vodního součinitele, který v předchozích měřeních
nebyl na kalorimetru KB01 sledován.

Experimentální část

Materiály a vzorky
K měření byl použit cement CEM I 42,5R z cementárny

Mokrá. Oxidické složení cementu, stanovené metodou rentge-
nové fluorescence (XRF), je uvedeno v tab. 1. Fázové slože-
ní stanovené metodou R. H. Bogua, popsanou Taylorem [7],

je uvedeno v tab. 2. Rozdělení velikosti částic stanovené
laserovou metodou, uvedené na obr. 1, ukazuje, že ce-
ment má částice o velikosti v rozmezí 0-100 μm s maxi-
mem při 20 μm.

Z Oxid [% hm.] Směr. odch. Z Oxid [% hm.] Směr. odch.

11 Na20 0,124 0,018 42 MoO3 <  –

12 MgO 1,02 0,05 44 RuO4 < –

13 Al2O3 5,73 0,12 45 Rh2O3 < –

14 SiO2 19,92 0,2 46 PdO < –

15 P2O5 0,123 0,018 47 Ag2O < –

16 SO3 4,22 0,1 48 CdO < –

17 Cl 0,055 0,012 49 In2O3 < –

18 Ar <  –  50 SnO2 < –

19 K2O 1,14 0,05 51 Sb2O3 < –

20 CaO 63,32 0,24 52 TeO2 < –

21 Sc2O3 <  –  53 J < –

22 TiO2 0,305 0,028 54 Cs2O < 2e 0,0039

23 V2O5 0,0137 0,0059 56 BaO 0,0125 0,0062

24 Cr2O3 <   – Sum La Lu 0,004 0,034

25 MnO 0,077 0,014 72 HfO2 < –

26 Fe2O3 3,8 0,1 73 Ta2O5 < –

27 Co3O4 0,0034 0,0017 74 WO3 < 20e 0,0019

28 NiO 0,0021 0,0011 75 Re2O7 < –

29 CuO 0,0101 0,005 76 OsO4 < –

30 ZnO 0,061 0,012 77 IrO2 < –

31 Ga2O3 < 2e – 78 PtO2 < –

32 GeO2 < – 79 Au < –

33 As2O3 < – 80 HgO < –

34 SeO2 < – 81 Ti2O3 < –

35 Br 0,0017 0,0008 82 PbO 0,0054 0,0027

37 Rb2O <   – 83 Bi2O3 < –

38 SrO 0,044 0,01 90 ThO2 < –

39 Y2O3 0,0022 0,0011 92 U3O8 < –

40 ZrO2 0,0133 0,0058 94 PuO2 < –

41 Nb2O5 < 2e 0,0014 95 Am2O3 < –

57 La2O3 < – 65 Tb4O7 < –

58 CeO2 < – 66 Dy2O3 < –

59 Pr6O11 < – 67 Ho2O3 < –

60 Nd2O3 < 2e 0,0024 68 Er2O3 < –

62 Sm2O3 < – 69 Tm2O3 < –

63 Eu2O3 < – 70 Yb2O3 < –

64 Gd2O3 < – 71 Lu2O3 < –

Z

<

< 2e

Lanthanidy

atomové číslo prvku

koncentrace je < 10 mg·kg-1

% hm. < směr. odch.

Tab. 1. Složení cementu CEM I 42,5R Mokrá 
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K výrobě cementové malty byl použit normalizovaný kře-
menný písek [8] vytvořený smícháním tří frakcí PG I, PG II
a PG III v poměru 1:1:1. Z rozdělení podle zrnitosti je zřej-
mé, že velikost zrn je mezi 0,1 a 2,0 mm (obr. 2). 

Vliv vodního součinitele na průběh hydratačního výkonu
a hydratačního tepla v čase byl měřen na cementové pastě a
na cementové maltě. Složení jednotlivých vzorků je uvede-
no v tab. 3. S jednou výjimkou byla prováděna vždy dvě
měření pro každé složení cementové pasty a cementové
malty. Vodní součinitele u vzorků cementové pasty byly
0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7, u vzorků cementové malty 0,35; 0,4;
0,5; 0,6. 

Metoda měření
Přístroj k měření hydratačního tepla více než kilogramo-

vých vzorků, kalorimetr KB01, byl popsán v článku [4]. Me-
todika měření hydratačního tepelného výkonu N [mW.g–1]
byla podstatně zlepšena. Nejen měření, ale i míchání cemen-
tu s vodou na cementovou pastu a cementu s vodou a pískem
na cementovou maltu se provádělo v těsně uzavřeném poly-
etylenovém sáčku. Směs se po zamíchání nepřesypávala
z jednoho kontejneru do druhého, jako tomu bylo při měře-
ní popsaném ve [4]. Bez ztráty hmotnosti byl vzorek umís-
těn do kalorimetru tři až pět minut po vnesení a zamíchání
vody.

Výstupní data kalorimetru KB01, napětí U [mV], byla sní-
mána po 15 s záznamovou ústřednou COMET 5+ a počíta-
čem vybaveným komerčním snímacím programem. K vy-
hodnocení hydratačního výkonu N [mW.g–1] v závislosti na
výstupním napětí U [mV] a hmotnosti m [g] hydratujícího
cementu byla použita kalibrační závislost, uvedená v práci [4],

N = (1,352759 · U2 + 134,657 965 · U) · m–1 . (1)

Výsledky měření
Byly naměřeny hydratační výkony N [mW.g–1] a hydra-

tační tepla Q [J.g–1] pro cementovou pastu, která hydratova-
la při 20 ˚C s vodními součiniteli 0,35-0,70. Dále byly změ-
řeny průběhy N a Q pro cementovou maltu s vodními souči-
niteli 0,35-0,60. Každé stanovení bylo provedeno na dvou
vzorcích. Měření trvala 72 h a 48 h. Průběh veličin ukázal
dobrou opakovatelnost s rozdílem Q nejvýše 2,5 %. Přízni-
vou opakovatelnost můžeme přisoudit jednotnému intenziv-
nímu postupu při zamíchání vzorku s vodou přímo v poly-
etylenovém sáčku, ve kterém se následně provedlo měření.
Při míchání v sáčku nedošlo ke ztrátě vzorku ani vody, jak
ukázala kontrola vážením. 

Data byla snímána  po 15 s a dosahovala při době měření
70 h  počtu 16 500 řádků v záznamu ke zpracování v progra-
mu Excel. Po integraci výkonu N [mW.g–1] na hydratační
teplo Q [J.g–1] byl počet záznamů (řádků) programem snížen
na čtení po 120 s pro snadnější zobrazení dat grafem. 

Střední hodnoty hydratačních výkonů a tepel cementové
pasty a cementové malty v závislosti na vodním součiniteli

Tab. 2. Fázové složení cementu [7] Tab. 3. Složení vzorků cementové pasty a malty
a) cementová pasta

Označení Název Podíl [%]

C3S trikalciumsilikát 47,1

C2S dikalciumsilikát 19,1

C3A trikalciumaluminát 8,8

C4AF tetrakalciumaluminátferit 11,6

CaSO4 síran vápenatý 7,2

Suma  – 93,8

Cement Voda

0,35 300 105 pc035

0,4 300 120 pc04

0,5 300 150 pc05

0,6 300 180 pc06

0,7 300 210 pc07

Označení
[g]  

Vodní 
součinitel  

Obr. 1. Velikost částic cementu CEM I 42,5R Mokrá
(plocha pod křivkou – 99,9%)

Obr. 2. Zrnitost normalizovaných písků 
pro přípravu cementové malty 

PGI PGII PGIII

0,35 300 300 300 300 105 mc035

0,4 300 300 300 300 120 mc04

0,5 300 300 300 300 150 mc05

0,6 300 300 300 300 180 mc06

Označení
Křemenný písek [g]Vodní 

součinitel
[-]

Cement
[g]

Voda
[g]

b) cementová malta
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při 20 ˚C jsou na obr. 3 a obr. 4. Hydratační tepla cemento-
vých past a cementových malt, vypočtená ze středních hod-
not naměřených hydratačních výkonů integrací, uvádíme
v tab. 4 a tab. 5.

Diskuze
S výjimkou prvního maxima byla jednoznačně prokázána

závislost polohy lokálních extrémů v průběhu hydratačního
tepelného výkonu N v závislosti na vodním součiniteli jak
pro cementovou pastu, tak pro cementovou maltu (obr. 3,
obr. 4). 

Výška prvního lokálního maxima N 20-30 minut po vne-
sení vody je ovlivněna ne zcela přesně reprodukovatelnou
intenzitou počátečního zamíchání suché směsi s vodou a
není zde zřejmá závislost na vodním součiniteli. U prvního
lokálního minima N v čase 3,5 až 5 h lze pozorovat přibliž-
ně shodné hodnoty výkonu s rostoucím vodním součinite-
lem. Při druhém lokálním maximu N v době od 12 do 15 h
hydratace je již patrná závislost hydratačního tepelného
výkonu na vodním součiniteli. Při hydrataci jak cementové
pasty, tak cementové malty (obr. 3, obr. 4), nabývá druhé
maximum nejvyšší hodnoty při nejnižším měřeném vodním
součiniteli 0,35 a postupně bez výjimky klesá k hodnotě pro
nejvyšší použitý vodní součinitel. Hodnoty hydratačních vý-
konů v závislosti na čase a vodním součiniteli pro lokální extré-
my jsou pro cementové pasty uvedeny v tab. 6, pro cemen-
tové malty v tab. 7.

V době  20 až 30 h od přidání vody dochází k rozdílnému
poklesu rychlosti hydratace s ohledem na vodní součinitel.
Nejstrměji ubývá rychlost hydratace pro v/c = 0,35, pro v/c =
= 0,4 je pokles mírnější a dále se úbytek rychlosti hydratace

Tab. 4. Hydratační teplo cementové pasty při 20 ˚C

Vodní 
součinitel [-]

0,35 0,4 0,5 0,6 0,7

čas [h]

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 23,6 26,0 21,8 23,8 24,7

12 70,3 64,4 59,3 59,7 59,0

18 135,1 130,4 120,1 119,8 116,6

24 178,0 175,7 166,6 167,2 163,4

30 204,2 205,5 197,6 198,6 195,2

36 225,9 227,8 221,1 222,7 218,9

42 244,0 246,4 239,6 241,8 238,1

48 257,4 262,3 254,0 256,8 253,4

Q  [J.g-1]

Tab. 5. Hydratační teplo cementové malty při 20 ˚C

Vodní 
součinitel [-]

0,35 0,4 0,5 0,6

čas [h]

0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 26,4 30,7 28,7 29,2

12 72,6 76,1 69,2 69,9

18 134,7 138,3 130,4 130,3

24 177,0 183,1 179,1 179,2

30 204,8 211,9 212,0 212,8

36 227,0 233,8 235,5 237,4

42 245,1 251,9 253,1 255,7

48 258,8 266,9 267,5 269,7

Q  [J.g-1]

Obr. 3. Střední hodnoty hydratačních tepelných výkonů N(pcvc) 
a hydratačních tepel Q cementové pasty  při různých vodních

součinitelích, 20˚ C

Obr. 4. Střední hodnoty hydratačních tepelných výkonů N(mcvc) 
a hydratačních tepel Q(mcvc) cementové malty při různých 

vodních součinitelích, při 20˚ C

obzor_09_2011.qxp  2.11.2011  14:58  Stránka 281



282 STAVEBNÍ OBZOR 9/2011

málo liší se stejnou tendencí pro vodní součinitele 0,5-0,7
u pasty a pro vodní součinitele 0,5 a 0,6 u malty.

Hydratační výkony v čase 72 h, které nebyly pro přehled-
nost do obr. 3 a obr. 4 zařazeny, jsou uvedeny v tab. 8. Je
patrné, že od v/c = 0,35 do v/c = 0,5 rychlost hydratace roste
a při vyšších hodnotách vodního součinitele se již nemění.
Po třech dnech hydratace se tak významně projevuje snížení
obsahu hydratační vody při malém vodním součiniteli, které
pozorovali též Danielsson [1] a Bentz  a kol. [3].

Výsledky měření hydratačních tepel do 48 h hydratace
uvedené v tab. 4 ukazují nepravidelný rozptyl navzájem
blízkých hodnot hydratačního tepla cementové pasty pro
vodní součinitele 0,35-0,70. Může se zde projevovat již zmí-
něná opakovatelnost měření v úrovni 2,5 %. Hydratační
tepla cementové malty do 48 h hydratace v tab. 5 vykazují
v době od 30 do 48 h hydratace v závislosti na vodním sou-
činiteli růst o několik  procent. 

Závěr
Kalorimetrickým měřením byla získána data pro hydra-

tační tepelné výkony a hydratační tepla cementové pasty a
cementové malty z portlandského cementu CEM I 42,5 Mok-
rá od 3 min do 72 h doby hydratace při vodním součiniteli
0,35-0,70, resp. 0,35 až 0,60. Výsledky měření prokázaly
vliv vodního součinitele na časový vývoj hydratačního te-
pelného výkonu jak cementové pasty, tak cementové malty.

Naopak mezi hydratačními tepelnými výkony a hydratační-
mi teply cementové pasty a cementové malty při shodném
vodním součiniteli nebyl při 20 ˚C nalezen významný rozdíl.

Článek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM
6840770031 MŠMT ČR.
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Schmieder, M. et al.: Hydration Heat of CEM I 42.5R
Portland Cement 

This paper explores the time development of hydration
heat of the material in cement paste and cement mortar
depending on the water cement ratio. The results of the
measurements show the influence of the water cement
ratio on the time development of the hydration heat out-
put. Thermal outputs of hydrating cement paste and
cement mortar do not indicate any significant difference
at 20 ˚C.

Schmieder, M. u. a.: Hydratationswärme von Portland-
zement CEM I 42,5R

Im Artikel wird die zeitliche Entwicklung der
Hydratationswärme des Materials in einer Zementpaste
und einem Zementmörtel in Abhängigkeit vom Wasser-
Zement-Faktor abgehandelt. Die Messergebnisse zeigen
den Einfluss des Wasser-Zement-Faktors auf die zeitliche
Entwicklung der Hydratationswärmeleistung. Zwischen
den Wärmeleistungen der abbindenden Zementpaste und
des Zementmörtels findet sich bei einem übereinstim-
menden Wasser-Zement-Faktor bei 20 ˚C kein bedeut-
samer Unterschied.

Tab. 6. Výskyt prvního maxima, minima a druhého maxima 
v průběhu hydratačních výkonů hydratujících cementových past 
s různým vodním součinitelem

N max1 čas N min čas N max2 čas

[mW.g–1] [h:m] [mW.g–1] [h:m] [mW.g–1] [h:m]

0,35 1,91 0:37 0,73 4:14 3,25 12:46

0,40 2,54 0:26 0,72 4:18 3,03 13:11

0,50 1,70 0:37 0,70 4:24 2,93 14:14

0,60 1,82 0:41 0,76 4:38 2,89 14:28

0,70 1,88 0:40 0,78 4:48 2,76 14:50

Vodní 
součinitel

Cementová pasta

Tab. 7. Výskyt prvního maxima, minima a druhého maxima 
v průběhu hydratačních výkonů hydratujících cementových malt 
s různým vodním součinitelem

N max1 čas N min čas N max2 čas

[mW.g–1] [h:m] [mW.g–1] [h:m] [mW.g–1] [h:m]

0,35 1,78 0:50 0,95 4:26 3,04 13:05

0,40 2,20 0:46 1,03 4:41 3,01 13:22

0,50 2,19 0:42 0,93 4:49 2,92 13:57

0,60 2,21 0:35 0,96 4:42 2,88 14:17

Cementová malta
Vodní 

součinitel

Tab. 8. Hydratační výkon cementové pasty a malty v čase 72 h

Vodní součinitel 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70

Hydratační  výkon

N (pc )          0,18 0,30 0,36 0,36 0,36

N (mc ) 0,17 0,25 0,39 0,35  –

N  [mW.g-1]
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Posouzení lomových odprašků jako taviva 
pro keramickou technologii

doc. Ing. Radomír SOKOLÁŘ, Ph.D.
VUT – Fakulta stavební

Brno

Vlastnosti za sucha lisovaných střepů vyrobených ze tří
odlišných odprašků z procesu drcení přírodního kameni-
va podle jeho druhu (žula, moravská droba, amfibolit)
byly porovnávány se shodně připraveným střepem ze
standardního keramického taviva – živce. Nejvýraznější
slinovací aktivitu vykazovaly odprašky na bázi
moravské droby a žuly.

Úvod
Nerostné suroviny se v přírodě obvykle vyskytují ve

stavu, který neodpovídá potřebám a požadavkům spotřebite-
lů, a proto se musí upravovat [1]. Mezi důležitý proces patří
zdrobňování přírodního kameniva na požadovanou granulo-
metrii pomocí drtičů (čelis�ovým, kuželovým, odrazovým).
Rozdrcený materiál putuje na třídicí linku, která podle veli-
kosti zrn rozliší jednotlivé frakce. Během zdrobňovacího
procesu jsou jemné částice kameniva, tzv. odprašky, odsává-

ny a zachycovány na filtrech. Následně se ukládají na sklád-
ku v lomu nebo jsou přimíchávány do nejjemnějších frakcí
kameniva (např. 0-4 mm), což ovšem může výrazně zhoršit
jeho kvalitu.

Kamenné odprašky se omezeně využívají i jako jemná
frakce v betonářské technologii nebo při návrhu asfaltových
směsí. V keramické technologii se výjimečně používají do
cihlářské surovinové směsi, v níž působí jako neplastická
složka (ostřivo), která nahrazuje dosud běžné křemenné
písky. Podíl takto využívaných odprašků je však velmi malý.
Možnosti využití lomových odprašků v keramické technolo-
gii jsou publikovány především v zahraničních odborných
časopisech. Téměř ve všech případech [2]-[6] jde o případo-
vé studie použití žulových nebo mramorových odprašků ve
spojení s lokálními jíly nebo jinými odpady (např. elektrá-
renský popílek). Ve všech případech byly definovány pod-
mínky, za kterých je možné konkrétní typ odprašků v kera-
mickém střepu optimálně použít (dochází ke zlepšení vlast-
ností střepu). V České republice jsou podobné výzkumy
zatím ojedinělé [7], [8]. 

Typickým znakem vhodného základního taviva v keramic-
ké technologii je jeho vysoká slinovací aktivita a nízká teplo-

Obr. 1. Rentgenová difrakční analýza odprašků z lomu Luleč a Zárubka
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ta tavení. V keramické technologii jsou nejběžnějším základ-
ním tavivem živce, a to živce sodné (např. albit) s teoretickou
teplotou tavení 1 118 ˚C a draselné (např. ortoklas) s teoretic-
kou teplotou tavení 1 150 ˚C [9]. V přírodě se ovšem živce
nacházejí jako směsné (sodno-draselné nebo draselno-sodné)
s určitým podílem jiných minerálů, především křemene.
Z rovnovážných fázových diagramů je možné odečíst nejniž-
ší rovnovážné teploty tání tzv. eutektických živcových směsí,
např. směs 58,3 % hmot. draselného živce a 41,7 % hmot. kře-
mene vykazuje teoretickou rovnovážnou teplotu tání 990 ˚C.

Cílem článku je posoudit možnost využití kamenných
odprašků jako taviva v keramické technologii, při níž v urči-
tých případech mohou nahrazovat živce, které se v keramice
standardně jako tavivo používají. Byla posuzována přede-
vším slinovací aktivita střepů připravených ze tří odlišných
druhů kamenných odprašků v závislosti na teplotě výpalu
v porovnání s chováním živce Ž43KNa50 (označení podle
ČSN 72 1370).

Suroviny a jejich vlastnosti
Pro laboratorní experimenty byly použity tři druhy ka-

menných odprašků ze tří lomů. Hlavním rozdílem mezi nimi
je typ zdrobňovaného kameniva: 

– odprašky z lomu Luleč tvoří jemnozrnný odpadní produkt
vznikající při drcení moravské droby. Kapacita lomu je
350 000 t kameniva za rok, odprašků vzniká asi 10 t za
dvě směny; 

– odprašky z lomu Zárubka vznikají při drcení žuly v lomu
u obce Zárubka. Kapacita lomu je 110 000 t kameniva za
rok, ročně se vyprodukuje asi 500 t odprašků; 

– v lomu Želešice u Brna se těží a upravuje amfibolitické
kamenivo s roční produkcí odprašků asi 3 000 t. 

Mineralogické složení odprašků na bázi moravské droby a
žuly je velmi podobné a je typické vysokým podílem živců
(albitu, ortoklasu), křemene, slíd i částečně jílových minerá-
lů (obr. 1). Z hlediska keramické technologie je důležité, že
odprašky Zárubka obsahují podle DTA a TG analýzy 1,7 %
kalcitu (CaCO3), což se projevuje i v jejich chemickém slo-
žení a obsahu CaO (tab. 1). 

Odprašky z lomu Želešice vznikají při drcení amfibolitic-
kého kameniva. Mineralogicky jde o naprosto odlišnou
směs, v porovnání s odprašky z lomu Luleč a Zárubka, tvo-
řenou zejména minerály skupiny amfibolitu: 

obecný amfibol – Ca2(Mg,Fe)4Al(Si7Al)O22(OH)2,
glaukofan – Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2,
cummingtonit – Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2.

Typický je i vysoký podíl železa (tab. 1).

Na základě chemického rozboru (tab. 1) bylo potvrzeno,
že posuzované odprašky obsahují porovnatelné množství
alkálií (K2O, Na2O) jako referenční surovina – živec
Ž43KNa50 (podle ČSN 72 1370), standardně používané
tavivo v keramické technologii. Právě obsah alkálií výraz-
ně ovlivňuje slinovací aktivitu a tavitelnost keramické su-
roviny.

Tavicí schopnost suroviny závisí také na jemnosti jejího
mletí, tedy velikosti zrn. Použité odprašky i bez dodatečné-
ho mletí vykazují zrnitost, která se blíží parametrům průmys-
lově mletého živce Ž43KNa50 (tab. 2). Zrnitost porovnáva-
ných materiálů byla posuzována na základě mediánu ekviva-
lentního průměru zrna d(0,5) (laserová analýza velikosti částic
MASTERSIZER 2000) a zbytku na sítu 0,063 mm plavením
R0063 (ČSN 72 1565-3). Jemnozrnnější materiály jsou charak-
terizovány nižší hodnotou d(0,5) a R0063.

Příprava vzorků 
Vzorky byly vyráběny suchým lisováním z granulátu

o vlhkosti 7 %. Granulát byl připraven smísením posuzova-
ných odprašků s 3% vodným roztokem karboxymetylceluló-
zy, která plnila funkci pojiva neplastických zrn odprašků,
resp. živce, a následným protlačením ovlhčené směsi přes
síto oky ∅ 1 mm. Poté byl granulát 24 h homogenizován
v uzavřené nádobě v laboratorním homogenizátoru. Zkušeb-
ní vzorky o rozměrech 100×50×15 mm byly lisovány v ko-
vové formě tlakem 20 MPa. Sušení probíhalo v sušárně při
teplotě 110 ¯C do konstantní hmotnosti. Výsušky byly pále-
ny v elektrické peci na teploty 1 050 ¯C, 1 090 ¯C, 1 120 ¯C
a 1 150 ¯C rychlovýpalem – nastaven byl maximálně možný
vzestup pro danou pec na maximální vypalovací teplotu
s izotermickou výdrží 10 minut. Vzorky po výpalu chladly
samovolně.

Vlastnosti vypálených střepů byly zkoušeny podle norem
řady ČSN EN ISO 10 545 – délkové změny pálením DP,
pevnost v ohybu R, nasákavost E, objemová hmotnost B,
zdánlivá pórovitost P a zdánlivá hustota T.

Výsledky a diskuze
Tavivo pro keramický střep musí mimo dostatečně nízkou

teplotu tavení vykazovat i velmi dobrou slinovací aktivitu,
tzn. musí vykazovat schopnost se zhutňovat (snižovat póro-
vitost) při co nejnižších vypalovacích teplotách. Na základě
laboratorních výsledků bylo prokázáno, že posuzované
kamenné odprašky mají dostatečnou schopnost zastávat
funkci keramického taviva – s rostoucí teplotou výpalu klesá
ve všech případech nasákavost E (obr. 2), zdánlivá pórovi-
tost P a roste objemová hmotnost B (tab. 3) vypáleného stře-
pu. Klesá tedy podíl otevřených pórů, ale současně roste po-
díl uzavřené pórovitosti, o čemž svědčí pokles hodnoty
zdánlivé hustoty T s rostoucí vypalovací teplotou. To je ty-

Vzorek

lom SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO TiO2 CaO MgO K2O Na2O ZŽ

Luleč 71,6 13,3 3,66 0,01 0,01 0,63 1,7 3,52 2,62 2,9

Zárubka 65,56 14,97 3,45 0 0 5,12 2,24 3,4 3,01 1,44

Želešice 47,7 13,55 10,74 0 0 9,77 8,87 2,13 1,16 4,51

Ž43KNa50 79,5 12,7 0,45 0 0,09 0,5 0,08 3,4 2,7 0,6

Obsah složky [% hmot.]

Tab. 1. Chemický rozbor odprašků a standardu (živec Ž43KNa50)

Odprašky d (0,5) [mm] R 0063 [%]

Luleč 22 7,2

Zárubka 24 7,8

Želešice 29,3 10,8

Ž43KNa50 20,9 2,2

Tab. 2. Parametry granulometrie použitých odprašků 
a porovnávaného taviva – živce Ž43KNa50

d(0,5) – medián ekvivalentního průměru zrna, R0063 – zbytek na sítu 0,063 mm
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pické pro nejintenzivnější tavivo, jakým se v tomto případě
projevily odprašky na bázi moravské droby (lom Luleč), kte-
ré při všech vypalovacích teplotách dávají střep s nejnižší
pórovitostí (obr. 2).

Velmi intenzivně po překročení teploty výpalu 1 100 ˚C
slinují také odprašky z drcení žulového kameniva (Zárubka).
Slinovací aktivita je naopak nejnižší u odprašků z amfiboli-
tického kameniva, která je na úrovni referenční suroviny –

živce Ž43KNa50. U těchto dvou typů střepů při daných
vypalovacích teplotách je pokles pórovitosti střepu s rostou-
cí vypalovací teplotou velmi nízký. Typickým znakem nízké
slinovací aktivity použitého živce a odprašků z amfibolitické-
ho kameniva je téměř konstantní hodnota zdánlivé hustoty T
(tab. 3), která svědčí o tom, že nedochází ke vzniku uzavřené
pórovitosti, typické pro proces slinování. Střepy s nízkou sli-
novací aktivitou také po výpalu vykazují nízké hodnoty dél-
kových změn pálením DP (smrštění), které jsou nejnižší právě
u střepů na bázi živce a amfibolitických odprašků.

Dobrou slinovací aktivitu odprašků na bázi moravské dro-
by a žuly lze přičíst nejvyššímu obsahu alkalických oxidů
Na2O + K2O, který činí 6,14 % hmot. (Luleč), resp. 6,41 %
hmot. (Zárubka), a také jejich výhodné zrnitosti (tab. 2). 

Pevnost v ohybu R (tab. 3) vypálených střepů korespon-
duje s jejich pórovitostí, s rostoucí teplotou výrazně roste
zejména u dobře slinujících střepů ze žulových a drobových
odprašků. Slinování střepu je provázeno jeho smrštěním
během výpalu. Z křivek teplotní dilatometrie (DKTA), viz
obr. 3, je zřejmé, že po počátečním zvětšení objemu střepu,
vyvolaného především rozkladem přítomných slíd (mimo
střepu na bázi amfibolitických odprašků, který slídu neobsa-
huje), dochází od teploty asi 1 050 ˚C k jeho zhutňování.
Nejmenší smrštění výpalem je možno pozorovat u živce (obr. 3)
jako suroviny s nejnižší slinovací aktivitou. 

Dilatometrická křivka chování vzorku během výpalu na
1 170 ˚C (obr. 4) stanovená u dvou nejlépe slinujících stře-
pů (na bázi odprašků z lomu Luleč a Zárubka) ukazuje, že
při vypalovacích teplotách nad 1 150 ˚C lze díky vyššímu
smrštění výpalem počítat s vyšší slinovací aktivitou u střepů
vyrobených ze žulových odprašků. Naopak střep na bázi
moravské droby při maximální teplotě již nepatrně vykazuje
počátek nadýmání, tedy zvětšení objemu vzorku po vzniku
sekundární pórovitosti. 

Závěr
Cílem prezentovaných experimentů bylo ověřit možnost

využití odprašků, vznikajících při zdrobňování přírodního
kameniva, jako taviva v keramické technologii. Díky velmi

Obr. 2. Závislost nasákavosti střepů  surovin na teplotě výpalu

DP R B P T 

[%] [MPa] [kg·m–3] [%] [kg·m–3]

1 050 -0,54 3,3 1 860 20,3 2 989

1 090 -0,71 3,9 1 876 19,8 2 985

1 120 -1,62 6,4 1 931 18,3 2 982

1 150 -3,53 14,7 2 059 15 2 979

1 050 -0,25 2,5 1 572 26,6 2 698

1 090 -1,27 5,9 1 626 24,3 2 684

1 120 -5,6 14,5 1 864 15,9 2 648

1 150 -14,33 31,8 2 399 2,6 2 558

1 050 -0,62 4,5 1 782 18,5 2 660

1 090 -1,84 7,1 1 861 15,9 2 640

1 120 -7,09 18 2 178 7,3 2 586

1 150 -9,91 35 2 229 0,3 2 240

1 050 -0,41 1,6 1 542 26,4 2 596

1 090 -0,88 3,6 1 574 24,8 2 584

1 120 -2,54 8,4 1 654 21,5 2 562

1 150 -5,68 12,7 1 827 15,4 2 543

Luleč

Ž43KNa50

Vzorek
Výpal 
[¯C]

Želešice

Zárubka

Tab. 3. Vlastnosti vypálených vzorků

DP – délková změna pálením, R – pevnost v ohybu, B – objemová hmotnost,
P – zdánlivá pórovitost, T – zdánlivá hustota

obzor_09_2011.qxp  2.11.2011  14:58  Stránka 285



286 STAVEBNÍ OBZOR 9/2011

výhodnému chemickému složení s vysokým obsahem alka-
lických oxidů a granulometrii, která pro dosažení výraz-
ných tavicích schopností nevyžaduje dodatečné mletí, je
možné lomové odprašky s vysokým obsahem živcové slož-
ky (tzn. na bázi moravské droby a žuly) označit za velmi
účinné keramické tavivo, které lze použít i při teplotách
rychlovýpalu nižších než 1 150 ˚C, při nichž je slinovací
aktivita porovnávaného živce typu Ž4KNa50 podle ČSN 72
1370 velmi nízká, a tedy není jako tavivo použitelný. Nevý-
hodou všech zkoušených odprašků je vysoký obsah Fe2O3,
který neumožňuje jejich využití pro bělostřepou keramiku a
může znamenat riziko při rychlovýpalu v podobě nadýmání
střepu.

Článek vznikl za podpory projektu  P104/10/0885 GA
ČR „Analýza vlivu kamenných odprašků a kalů na vlast-
nosti keramického střepu a jeho mikrostrukturu“ a VVZ
MSM 0021630511 „Progresivní stavební materiály s vy-
užitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost kon-
strukcí“.
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Sokolář, R.: Quarry Dusts as Flux in Ceramic
Technology

Dusts from the process of natural stone crushing were
considered as flux in ceramic technology. The properties
of dry-pressed bodies produced from three differing
dusts by the type of crushed aggregate (granite, Mora-
vian greywacke, amphibolites) were compared with an
identically-prepared body from standard ceramic flux –
feldspar. Dusts on the basis of Moravian greywacke and
granite have the most significant melting ability.

Sokolář, R.: Beurteilung von Bruchabrieb als Schmelz-
mittel für die Keramiktechnologie 

Die Eigenschaften trockengepresster Scherben, die aus
drei unterschiedlichen Abrieben aus dem Prozess des
Brechens von Naturstein nach seiner Sorte (Granit,
mährische Grauwacke, Amphibolit) hergestellt waren,
wurden mit einem übereinstimmend aufbereiteten
Scherben aus standardmäßigem keramischem Schmelz-
mittel – Feldspat – verglichen. Die ausgeprägteste
Sinteraktivität wiesen Abriebe auf Basis von mährischer
Grauwacke und Granit auf.

Nové 
internetové

stránky

časopisu

STAVEBNÍ OBZOR
najdete na adrese

O
BZO

R

www.stavebniobzor.cz

�dizertace
Model pro hodnocení proveditelnosti 
úspor energie v budovách
Ing. Ondřej Povýšil

V práci je vytvořen nový model hodnocení proveditelnosti
úspor energie v budovách vycházející ze systémové dyna-
miky. 

Perspektivy obchodování stavebních firem
na komoditních burzách
Ing. Lucie Tesařová

Práce označuje rizika aktivit spojených s obchodováním se
stavebními materiály a odpady. Navrhované postupy směřu-
jí k podpoře obchodování a lepšímu využití např. dřeva či
vytěžené zeminy.

Odvodňování svahů sifonovými drény
Ing. Ondřej Mrvík

V dizertaci se řeší problematika odvodňování nestabilních
území v oblasti severočeských hnědouhelných lomů s kon-
krétním odkazem na odvodnění zbytkové jámy lomu Ležá-
ky. Jde o unikátní metodu odvodnění sledovanou na velkém
množství monitorovaných bodů.

Komponenta stěny sloupu ve smyku 
za zvýšené teploty
Ing. Michal Strejček

Práce se zabývá spojem používaným u ocelových konstruk-
cí a rozšiřuje informace o jedné komponentě tohoto spoje za
zvýšené teploty při požáru. Komponenta je ověřena několi-
ka významnými experimenty ve skutečném měřítku.

Možnost využití nových metod 
k dokumentaci a prezentaci 
historických objektů
Ing. Jiřina Svatušková

Cílem dizertace je nabídnout památkářům a archeologům
jednoduchou formu dokumentace a prezentace památek. Je
vytvořen program umožňující práci s mračnem bodů získa-
ných ze snímků. Ověřen byl na studii madrasy Kubahan
v Iráku.

Stabilita tenkostěnných vaznic 
v oblasti záporných momentů
Ing. Jana Egrtová

Práce se zabývá zkoumáním stability ocelových spojitých
tenkostěnných vaznic tvaru Z,  spolupůsobících s tenkos-
těnným trapézovým plechem střešního pláště v oblasti
vnitřních podpor, kde se vaznice zdvojují přesahem a dolní
tlačený pás vaznice je volný. Předložené postupy jsou ově-
řeny rozsáhlými zkouškami s dvaceti vaznicemi ve skuteč-
ném měřítku.
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