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Posouzení únosnosti plošného základu – část 1
Návrh pomocí metody dílčích součinitelů

Ing. Jiří  BOŠTÍK, Ph.D. 
Ing. Lumír MIČA, Ph.D.

doc. Ing. Miroslav VOŘECHOVSKÝ, Ph.D.
VUT Brno – Fakulta stavební

Článek je první částí dvoudílného příspěvku věnovaného
porovnání úrovně spolehlivosti plošného základu navr-
ženého pomocí EC 7 a starší národní geotechnické nor-
my ČSN 73 1001. Na jednoduché aplikaci je proveden
návrh plošného základu podle výše uvedených norem
s použitím metody dílčích součinitelů (část 1). V navazu-
jící části bude pozornost zaměřena na využití plně prav-
děpodobnostního výpočtu (část 2). Cílem příspěvku je
demonstrovat postup pro zvolený návrhový přístup, a to
jak se liší úroveň spolehlivosti navrženého základu a jak
lze případný rozdíl kvantifikovat pomocí plně pravdě-
podobnostního výpočtu. Porovnání je provedeno pouze
pro jeden zvolený návrhový přístup (DA3) a je určována
šířka základu pro různý poměr svislé a vodorovné síly.
Hodnocení vhodnosti aplikace různých návrhových pří-
stupů dle EC 7 pro řešení únosnosti plošných základů
není věnována pozornost.

Úvod
Za významný vývoj v oblasti mezinárodních předpisů pro

navrhování konstrukcí v Evropě lze považovat přechod k jed-
notným metodickým postupům stanoveným v harmonizova-
ných normativních předpisech označovaných jako eurokó-
dy. Tyto nové evropské předpisy se opírají o koncepci mez-
ních stavů, přednostně ve spojení s metodou dílčích součini-
telů [4]. V České i Slovenské republice byl tento přístup
používán v technické praxi již před zavedením EC 7, např.
návrh plošných základů či stanovení zemních tlaků. Geo-
technických konstrukcí se týká EN 1997 Eurokód 7: Navr-
hování geotechnických konstrukcí (EC 7) [9], rozdělený na
část 1 (Obecná pravidla) a část 2 (Průzkum a zkoušení zá-
kladové půdy). Obecnou prezentaci lze nalézt např. v [3]. 

V kontextu obecného přístupu v metodě mezních stavů se
tedy široce uplatňuje metoda dílčích součinitelů spolehlivos-
ti. Tuto metodu lze označit jako pravděpodobnostní, ale s po-
známkou, že je nutné mít na zřeteli, že nejde o plně pravdě-
podobnostní metodu, nebo� systém dílčích součinitelů spo-
lehlivosti, který má zajistit přibližně požadovanou úroveň
spolehlivosti konstrukce, je deterministický. Takový systém
součinitelů je velkým přínosem v případě, že nejsou k dispo-
zici přesná data o proměnlivosti vstupních parametrů. Pokud
má ovšem inženýr k dispozici např. velké statistické soubo-
ry charakterizující nahodilost parametrů materiálu nebo zatí-
žení, lze doporučit plně pravděpodobnostní výpočet, který je
schopen detailní informace zužitkovat (viz část 2). 

Nosným tématem, které chtějí autoři článku přiblížit od-
borné veřejnosti, je plně pravděpodobnostní výpočet plošné-
ho základu a jeho porovnání s metodou dílčích součinitelů.
Z tohoto důvodu je problematika rozdělena do dvou částí –
první se věnuje návrhu plošného základu dle metody dílčích

součinitelů spolu s porovnáním návrhu podle nově platného
předpisu EC 7, přístup DA3 a dříve v geotechnické praxi
používaného postupu dle ČSN 73 1001 [10]. Plně pravděpo-
dobnostní výpočet je poté analyzován a porovnán s metodou
dle dílčích součinitelů ve druhé části článku, publikované
následně. 

Návrh plošného základu 
metodou dílčích součinitelů 

Návrh podle EC 7 na rozdíl od ČSN 73 1001 definuje tři
návrhové přístupy, které se liší způsobem rozdělení dílčích
součinitelů pro zatížení, vlastnosti a odpor [3]. 

V současné době probíhají nebo již byly ukončeny porov-
návací studie v jednotlivých členských státech EU s cílem
doporučit návrhový přístup pro řešení geotechnické úlohy

Obr. 1. Doporučený návrhový přístup dle EC 7 
v jednotlivých státech EU [1]

a – stabilita svahů, b – ostatní aplikace

b)

a)
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s udržením úrovně bezpečnosti podle původního způsobu
navrhování. V roce 2007 byl prezentován přehled doporuče-
ní návrhových přístupů napříč Evropou [6]; velmi přehledně
to bylo prezentováno na mapě Evropy pro stabilitu svahů
(obr. 1a) a ostatní úlohy (obr. 1b). Jak je zřejmé z obr. 1b,
pro plošné základy převládá přístup DA2, následuje DA1 a nej-
méně je doporučen přístup DA3. V případě České republiky
nebyl doposud doporučen konkrétní přístup, i když některé
dílčí studie již byly provedeny [5], [7]. Doporučení konkrét-
ního návrhového přístupu podle EC 7 není předmětem toho-
to článku. Pro analýzu únosnosti plošného základu byl návr-
hový přístup zvolen způsobem uvedeným dále.

V podkladu [5] je proveden výpočet svislé únosnosti ploš-
ného základu podle EC7 pro jednotlivé návrhové přístupy na
příkladu patky (vypočtená svislá únosnost základu Rd: DA1,
komb. 1 → 781 kPa; DA1, komb. 2 → 445 kPa; DA2 → 564 kPa
a DA3 → 342 kPa). Příklad plošného základu autoři článku
vypočetli podle postupu uvedeného v ČSN 73 1001 za před-
pokladu, že extrémní výpočtové zatížení (Vd, Hd, Md) bylo
stanoveno vynásobením zatížení uvedeného v [5] dílčím sou-
činitelem rovným 1,2. Pro tyto podmínky byla vypočtena
svislá únosnost Rd = 291 kPa. Porovnáním únosnosti podle
EC7 a ČSN vidíme, že nejblíže únosnosti podle ČSN je pří-
stup DA3. Proto dále v článku je již analyzován a porov-
náván návrh základu pro tento přístup. 

Návrh plošného základu dle EC7 (DA3) a ČSN 73 1001
bude ukázán na modelovém příkladu, který byl převzat ze
studie [8]. V řešené modelové úloze byl uvažován základo-
vý pás s úrovní základové spáry v hloubce d = 1 m pod úrov-
ní upraveného terénu. Výslednice zatížení působící v zákla-
dové spáře je definována třemi složkami, a to vertikální
silou V, vodorovnou silou H působící ve směru šířky zákla-
dového pásu B a ohybovým momentem M rovněž působícím
ve směru šířky (obr. 2a).

Charakteristická hodnota svislé složky síly je zadána 
400 kNm–1 a zjednodušeně se předpokládá její konstantní
velikost. Vodorovná síla je uvažována jako proměnná s tím,
že její maximální poměr ke svislé složce zatížení je omezen

na 0,577. Tato mezní hodnota odpovídá odklonu výslednice
zatížení od normály k základové spáře 30˚. Velikost ohybo-
vého momentu je pak zaváděna jako čtyřnásobek hodnoty
vodorovné síly, tedy

Mk = 4 · Hk a  Md = 4 · Hd , (1)

kde Mk (Md) je charakteristická (návrhová) hodnota ohybo-
vého momentu a Hk (Hd) je charakteristická (návrhová) hod-
nota vodorovné síly. Návrhová hodnota účinku zatížení Ed

reprezentuje kontaktní napětí v základové spáře a počítá se
jako výpočtová hodnota svislé síly Vd rovnoměrně rozdělená
na efektivní plochu základu, zde determinovanou efektivní
šířkou základu bef

(2)

kde B je šířka základu, e je excentricita výslednice zatížení
v základové spáře. Přitom návrhová hodnota svislé síly je do
výpočtu podle EC 7 zaváděna jako 1,35 násobek (nebo γF =
=1,00) její charakteristické hodnoty, jinak řečeno dílčí sou-
činitel spolehlivosti zatížení γG = 1,35 (pozn. dílčí součinitel
γF = 1,00 by neměl být zahrnut při použití pravděpodobnost-
ní analýzy [2]). ČSN uvažuje hodnotu dílčího součinitele
spolehlivosti γF = 1,2. 

V podloží základu se nachází písek o parametrech – úhel
vnitřního tření φk = 32,5˚ (charakteristická hodnota), koheze
ck = 0 kPa a objemová tíha γ = 19 kN·m–3 [8]. Návrhová hod-
nota úhlu vnitřního tření je spočtena jako

(3)

Proti EC 7 není v ČSN 73 1001 výpočtová hodnota úhlu
vnitřního tření vypočtena z jeho tangenty, ale přímo z hod-
noty úhlu. Další rozdíl spočívá v tom, že výpočtová hodno-
ta podle ČSN 73 1001 a EC 7 je stanovena pro jinak defino-
vanou hodnotu charakteristickou hodnotu. Dle ČSN je cha-
rakteristickou střední hodnota (φk = 36,35˚) a podle EC 7 jde
o 5% kvantil (φk = 32,5˚).  Z tohoto důvodu je výpočtová
hodnota úhlu podle ČSN 73 1001 φd = 32,35˚, zatímco podle
EC 7 uvažujeme φd = 27˚.  

Návrhová hodnota odporu základové půdy je počítána ze
vztahu, který je definován v ČSN 73 1001 (vztah je rovněž
znám jako rovnice Brinche-Hansena)

Rd = cdNcscdcic + γ1dNdsdddid + γ2 bef /2 Nbsbdbib . (4)

Vzhledem k tomu, že vztah pro Rd uvedený v ČSN 73 1001
se poněkud liší od vztahu uváděného v příloze D normy EC 7,
budou v následujícím textu uvedeny vztahy, se kterými bylo
uvažováno ve výpočtu. Symbol cd v rovnici (4) značí návr-
hovou hodnotu soudržnosti, γ1 a γ2 značí objemovou tíhu
zeminy nad úrovní a pod úrovní základové spáry (v našem
případě γ1 = γ2 = 19 kNm–3) a bef je efektivní šířka základu.
Vzhledem k nulové soudržnosti je první sčítanec v rovnici
(4) nulový. Součinitele únosnosti (Nd, Nb), součinitele tvaru
základu (sd, sb), součinitele hloubky založení (dd, db) a souči-
nitele šikmosti zatížení (id, ib) jsou v nenulových sčítancích
spočteny ze vztahů

Nd = tan2 (45˚+ φd/2) ⋅exp(π ⋅tanφd), Nb =1,5(Nd – 1)⋅tanφd , (5a)

sd = sb = 1, (5b)

a)

b)

Obr. 2. Porovnání návrhu šířky základu B 
dle EC 7 a ČSN 73 1001

a – schéma základového pásu, b – šířka základu navržené podle
EC 7 (DA3) a podle ČSN 73 1001
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——————
dd = 1 + 0,1 √ (d/bef) sin(2φd),     db = 1, (5c)

id = ib = (1 – Hd /Vd)2 . (5d)

Pro výše uvedené předpoklady a vymezující podmínky
byl pro širokou škálu hodnot vodorovné síly H proveden
návrh základového pásu – tedy návrh jeho šířky B. Uvažo-
ván byl nejvýše hospodárný návrh, tj. takový, ve kterém je
právě splněna podmínka rovnosti návrhové hodnoty účinku
zatížení a odporu základové půdy

Ed = Rd . (6)

Výsledky těchto návrhů jsou shrnuty na obr. 2b, kde pre-
zentovaná závislost navržené šířky základu B je funkcí
pouze poměru vodorovné a svislé složky síly. 

Pro potřeby dalších analýz verifikace návrhu šířky B po-
mocí plně pravděpodobnostního přístupu byly návrhy podle
EC 7 (DA3) a podle ČSN aproximovány numericky polyno-
mem 4. řádu. Konkrétně, navržená šířka závislá pouze na
poměru vodorovné a svislé složky výpočtové síly je aproxi-
mována metodou nejmenších čtverců jako

(7)

kde vektory regresních součinitelů a pro návrhy podle EC 7
a podle ČSN byly vypočteny jako 

,
(8)

.

Numerická přesnost uvedených lineárních regresí byla
ověřena koeficientem determinace, který v obou případech
přesahoval hodnotu 0,99999 (pouze pro rozpětí poměru sil
H/V ∈ (0; 0,7)). Korektnost vypočtených hodnot aproxima-
ce byla rovněž ověřována porovnáním s výpočtem v progra-
mu GEO 5. 

Za povšimnutí stojí, že hodnota absolutního členu v poly-
nomu (7) je v případě návrhu podle EC 7 přibližně dvakrát
větší než v návrhu podle ČSN (porovnej 1,413 s hodnotou
0,747). To znamená, že pro velmi malé sklony výslednice
zatížení je základ navržený podle EC 7 přibližně dvakrát
širší než základ navržený podle ČSN (obr. 2b). 

Závěry
V první části článku byl porovnán návrh plošného zákla-

du (šířka základového pásu) podle metody dílčích součinite-
lů spolehlivosti na základě Eurokódu 7 a ČSN 73 1001.
Porovnání je provedeno po jednoduché dílčí analýze pouze
pro návrhový přístup DA3, který byl vybrán tak, jak je
naznačeno v textu výše. Je nutné poznamenat, že do budouc-
nosti je třeba tento předpoklad podrobněji analyzovat a jed-
noznačně jej potvrdit, popř. doporučit úpravu dílčích souči-
nitelů do národní přílohy.  

Ze studie vyplynulo, že vypočtené pravděpodobnosti po-
ruchy základu navrženého pomocí EC 7 (DA3) nebo ČSN,
které budou prezentovány ve druhé části článku, reprezentu-
jí horní mez pravděpodobnosti poruchy, nebo� navržená šíř-
ka základu B podle normy nemůže být menší. Analýzy byly
prováděny s nejhospodárnějším návrhem. 

Návrhové přístupy DA1 a DA2 nebyly analyzovány, pro-
tože cílem článku nebylo doporučit návrhový přístup dle
EC7 pro navrhování plošných základů, ale zejména pouká-

zat na možnost přístupu při srovnávání EC7 a ČSN, a tím
najít porovnatelný přístup s donedávna používaným postu-
pem dle ČSN 73 1001, popř. upravit dílčí součinitele spoleh-
livosti v národní příloze pro plošné základy.  

Závěrem poznamenejme, že předložená studie neuvažuje
kombinaci různých druhů zatížení (stálé, užitné apod.), ne-
bo� cílem bylo zřetelně ilustrovat rozdíly mezi metodou díl-
čích součinitelů a plně pravděpodobnostním výpočtem pro
geotechnickou aplikaci. V tomto textu je tedy proveden prv-
ní krok, a to nejhospodárnější návrh šířky základu podle
obou norem. V navazující části je přistoupeno k verifikaci
úrovně spolehlivosti těchto návrhů pomocí plně pravděpo-
dobnostního přístupu s uvážením dvou různých alternativ
vstupních sdružených hustot náhodného vektoru. 

Článek vznikl za podpory projektu specifického výzkumu
FAST-S-11-39 MŠMT ČR a v rámci projektu KJB201720902
GA AV ČR.

Literatura
[1] Bond, A. – Harris, A.: Decoding Eurocode 7. London, Taylor &

Francis 2008. 

[2] Frank, R. et al.: Designer´s Guide to EN 1997-1. London,
Thomas Telford 2007.

[3] Frank, R.: General Presentatoin of Eurocode 7 on ‘Geotechnical
design’. In: Frankovská a kol. (eds.), [Proceeding], Danube-Eu-
ropean Conference on Geotechnical Design – from Research to
Design in European Practise, Bratislava,  2010, p. 121.

[4] Holický, M.: Pravděpodobnostní základy metody dílčích sou-
činitelů v Eurokódech. Stavební obzor, 13, 2004, č. 8, 
s. 225-230. 

[5] Lamboj, L. – Pruška, J.: Stanovení charakteristické a návrhové
hodnoty geotechnických parametrů a únosnosti základové půdy
pod plošným základem podle EN 1997-1. Geotechnika,  2005,
č. 4, s. 11-17. 

[6] Schuppener, B.: Eurocode 7: Geotechnical Design – Part 1:
General Rules — its Implementation in the European Member
States. [Proceeding],  European Conf. on Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering, Madrid,  2007. 

[7] Vaníček, I. – Jettmar, J.: Plošné základy. Seminář ČGTS ČSSI,
ČSN EN 1997-1, 2005.

[8] Vogt, N. – Schuppener, B.: Ověřování návrhových postupů
podle EC7-1 v Německu,  Geotechnika, 2: 22-26 (translation to
Czech),  2006.

[9] ČSN EN 1997-1: Eurokód 7: Navrhování geotechnických kon-
strukcí – Část 1: Obecná pravidla. ČNI, 2006.

[10] ČSN 73 1001: Zakládání staveb: Základová půda pod plošnými
základy. ÚNM,  1987.

Boštík, J. – Miča, L. – Vořechovský, M.: Assessment of the
Load-Bearing Capacity of Shallow Foundations – Part I.
Design Using Method of Partial Factors.

The article is focused on the comparison of the confidence
level of a shallow foundation designed according to EC7
and the previously used Czech standard ČSN 73 1001
(Part I). The comparison is made for the DA3 design
approach. The width of the shallow foundation for differ-
ent ratios of vertical and horizontal forces is observed in
the analysis. The aim is illustrated on an example where
the confidence level for a designed shallow foundation
varies; it is also shown how this appropriate difference
quantifies with using fully probabilistic design. This is
summarized in Part II.

aEC = {1,4126; 8,8832; 12,9157; –28,8695; 34,9449}

aCSN ={0,7474; 8,4467;  7,8982; –17,7385; 21,4826}
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Dlouhodobé sledování kvality betonů 
při extrémním zatížení
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Ing. Jaroslav ŠKOLAŘ
JE Dukovany 

V rámci kontroly bezpečnosti a spolehlivosti jaderné
elektrárny Dukovany bylo zahájeno dlouhodobé sledo-
vání kvality stínicích a nosných betonů v okolí reaktoru
s cílem získat poznatky o vlivu jaderného záření, zvýšené
teploty a vlhkosti na jejich mechanicko-fyzikální para-
metry. Získaná data zatím neprokázala žádné negativní
vlivy záření a dalšího zatížení na sledované parametry.

Úvod
Zejména v poslední době se diskutuje otázka bezpečnosti

a spolehlivosti jaderných elektráren. Přitom je věnována po-
zornost jak vlastnímu technologickému zařízení (vlastnímu
reaktoru a jeho řídicím a kontrolním systémům), tak i sta-
vebním konstrukcím, bez kterých by celý systém nemohl
spolehlivě fungovat jak při běžném provozu, tak při projek-
tových i neprojektových haváriích.

Běžná je pravidelná kontrola kvality oceli nádoby reakto-
ru, která se provádí na vzorcích uložených ve schránkách
v okolí reaktoru, a tím vystavených  účinkům ionizujícího
záření. Kvalita stínicích betonů a betonových konstrukcí
v okolí reaktoru ovšem není kontrolována. A právě proto byl
navržen systém kontroly kvality betonu vystaveného účin-
kům radiačního, teplotního a vlhkostního namáhání meto-
dou svědečných vzorků. Navržen byl na základě předcho-
zích měření mechanicko-fyzikálních, chemických a mikro-
strukturálních vlastností betonů, které probíhají již od roku
1997. Součástí měření je i získávání a upřesňování vstupních
hodnot pro globální matematické modely, které rovněž slou-
ží k průběžnému vyhodnocování kvality, životnosti a spo-
lehlivosti konstrukcí na primárním okruhu JE Dukovany.
Souběžně byly vyhodnocovány i údaje z elektráren podob-
ného typu (VVER 440 213). 

Výsledkem studií a měření provedených v posledních
deseti letech bylo zahájení dlouhodobého sledování svědeč-
ných vzorků včetně stávajících betonů ve vybraných oblas-
tech kolem šachty reaktoru 1. a 3. reaktorového bloku (dále
jen RB) jaderné elektrárny Dukovany. Cílem je ověření cho-
vání betonu a zjištění případných změn fyzikálně-mechanic-
kých charakteristik a chemického složení vyvolaných teplot-
ním, vlhkostním, mechanickým a radiačním zatížením. Zís-
kaná data lze použít pro posouzení stavebních konstrukcí na
všechny předepsané typy zatížení a jejich kombinace, kte-
rým konstrukce jaderné elektrárny musí vyhovět, a zároveň
budou tato data sloužit k upřesnění matematických modelů
nosných a stínicích konstrukcí primárního okruhu.

U železobetonových konstrukcí primárního okruhu JE
Dukovany se v případě prodlužování životnosti elektrárny
uplatní zejména vlivy aktuálního mechanického chování
betonu. Pro potřeby bezpečnostních analýz a pro prognózy

životnosti a spolehlivosti konstrukce v čase je nutné znát
okamžité mechanické parametry a konstitutivní vztahy beto-
nů; dále je nezbytné i předpovědět změnu příslušných fyzi-
kálně-mechanických parametrů v čase. 

V případě stárnutí betonu při působení vlhkosti, teploty,
radiace, chemických vlivů a silového zatížení jde o nový
obor, z hlediska jeho vývoje dlouhodobého charakteru. K to-
mu slouží i navrhovaný soubor dlouhodobě sledovaných
svědečných vzorků betonu, který má za úkol:

– získat informace o degradaci betonu při zohlednění výše
uvedených vlivů;

– získat podklady pro návrh vhodných konstitutivních vzta-
hů pro beton při působení uvedených degradačních vlivů;

– zjistit aktuální fyzikálně-mechanické charakteristiky.

Radiační poškození betonu
Radiační záření, vycházející z aktivní zóny reaktoru, je

zeslabováno a absorbováno v betonovém stínění, které reak-
torovou nádobu obklopuje. Absorbované záření je z velké
části převedeno na teplo, které může mít velmi nepříznivé
účinky na fyzikální a mechanické vlastnosti betonu. Vznik-
lé teplo vyvolává uvnitř stínění napětí, které je významné
v místě prudkých teplotních gradientů uvnitř stínění. Jader-
né záření tak může ovlivňovat fyzikální, mechanické a che-
mické vlastnosti materiálu v důsledku defektů, jako je naru-
šení struktury atomové mřížky materiálu. Tento jev je pova-
žován za radiační poškození. Jako příklad lze uvést srážku
neutronu s jádrem atomu. Neutron jádru může předat dosta-
tečnou energii k narušení rovnováhy v krystalové struktuře
materiálu, čímž vznikne v mřížce defekt, který ovlivňuje
vlastnosti materiálu. Účinkem neutronového záření však vzni-
kají v betonu v důsledku radiačního záchytu i radioaktivní
izotopy prvků obsažených v betonu s různým poločasem
rozpadu.

Problematikou radiačního poškození betonu se zabývají
vědci v celosvětovém měřítku již od dob výstavby prvních
reaktorů. Experimentální výsledky publikované vědci jsou
mnohdy rozdílné, což je způsobeno obtížným oddělením
účinků radiačního poškození od efektů zvýšených teplot.
Některé výsledky lze též těžko porovnávat, nebo� jsou pou-
žita různá složení vzorků betonu a rozdílné metody zkoušek.
Obecně byly u vzorků zjiš�ovány vlivy záření na jednotlivé
složky betonu, jako je kamenivo a cementový tmel, a pak
vliv záření na beton jako celek. Při celkovém hodnocení
betonu byl kladen důraz na pevnost betonu v tlaku a tahu, na
moduly pružnosti, rozměrové změny a ztrátu hmotnosti a na
tepelnou roztažnost a vodivost [1]-[5]. 

Při zeslabování nebo absorpci jaderného záření ve stíni-
cím betonu je navíc veškeré absorbované záření převedeno
na teplo. Vytvořené teplo může mít nepříznivé účinky na
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fyzikální a mechanické vlastnosti betonu. Teplo může rov-
něž přispívat k vysokým tepelným napětím z důvodu neline-
árního teplotního rozdělení a prudkých gradientů uvnitř stí-
nění [1]-[5].

Metodika měření
V roce 2007 byly jádrovými vývrty provedeny otvory do

stínicího betonu 1. reaktorového bloku JE Dukovany na šesti
stanovištích a 3. reaktorového bloku JE Dukovany na pěti sta-
novištích (obr. 1, obr. 2). Nepoškozené vývrty byly použity
ke stanovení reálných vlastností původního betonu zatížené-
ho teplotním, vlhkostním a radiačním zatížením při jeho pů-
sobení v konstrukci. Zároveň byla vytvořena sada vzorků no-
vých s přesně definovanými vlastnostmi, které byly umístě-
ny do vyvrtaných otvorů na jednotlivých stanovištích a slou-
ží ke sledování změn fyzikálně-mechanických charakteristik
a chemického složení vyvolaných teplotním, vlhkostním
a radiačním zatížením.

Obr. 1. Vrtání otvorů do stínicího betonu metodou 
jádrových vývrtů

Obr. 2. Stanoviště připravené pro osazení svědečných vzorků

Metodou jádrových vývrtů bylo vyrobeno 1 300 nových
vzorků o průměru d = 104 mm, které byly následně uprave-
ny na výšku 208 mm (teoretický součinitel štíhlosti vzorku
2,0), u nichž byly nedestruktivními metodami stanoveny po-
čáteční mechanicko-fyzikální vlastnosti. Tyto vzorky byly nás-
ledně statisticky zpracovány a bylo ponecháno 1 002 vzorků
pro použití na jednotlivých RB, jejichž vlastnosti se nejvíce
blížily středním hodnotám měřených veličin. Tyto vzorky
byly navíc roztříděny do tří kvalitativních skupin (obr. 3), ze

kterých jsou posléze náhodně vybírány jednotlivé vzorky
pro osazení do otvorů na stanovištích na reaktorových blo-
cích. Nepoužité nové vzorky jsou umístěny ve skladovacích
místnostech na jednotlivých reaktorových blocích mimo vliv
radiačního zatížení a budou sloužit pro postupné doplňování
odebraných vzorků na jednotlivých stanovištích, resp. jako
referenční vzorky.

Obr. 3. Analyzované a roztříděné svědečné vzorky 
před transportem do JE Dukovany

V první fázi byly do každé řady umístěny 3 vzorky nové
(vždy z každé kvalitativní skupiny jeden náhodně vybraný
vzorek), 2 stávající vzorky původního betonu (z RB, na kte-
rém byly odvrtány) a poslední otvor byl zaplněn dvěma
cementovými trámečky 40x40x160 mm, pro kontrolu cha-
rakteristik cementu. Vždy po vyjmutí vzorků z řady je tato
řada zaplněna 6 novými vzorky (vždy z každé kvalitativní
skupiny dva náhodně vybrané vzorky), které jsou umístěny
na příslušných RB. Všechny vzorky byly obsypány jemným
křemičitým pískem, aby bylo dosaženo případného přenosu
vlhkosti na vzorky umístěné v otvorech (obr. 4).

Obr. 4. Osazené svědečné vzorky

Vzorky byly umís�ovány do otvorů na jednotlivých stano-
vištích systematicky do předem daných pozic, aby mohly
být odebírány podle přesně daného plánu, který je rozdělen
na sedm základních časových rovin expozice vzorků – 1, 2,
4, 12, 18 a 25 let, ve kterých budou postupně odebírány a bu-
de vyhodnocen vliv radiačního, teplotního a vlhkostního za-
tížení na fyzikálně-mechanické vlastnosti betonu. 
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Souběžně s měřením vlivu expozice na svědečné vzorky
je v blízkosti jednotlivých stanoviš� soustavně měřena vlh-
kost, teplota a monitorováno pole záření pro stanovení cel-
kové dávky záření gama a neutronového záření. Po osazení
všech vzorků a měřicích přístrojů byla stanoviště hermetic-
ky uzavřena tak, aby byla zaručena celistvost vnitřní ochran-
né ocelové vystýlky kontrolovaného pásma (obr. 5).

Obr. 5. Hermeticky uzavřené stanoviště 
s osazenými měřicími přístroji

Druh a rozsah zkoušek 
Vzorky z 1. a 3. reaktorového bloku JE Dukovany byly vy-

staveny působení radiačního zatížení po dobu jednoho a dvou
let. Na odebraných svědečných vzorcích z jednotlivých sta-
noviš� jsou provedeny následující zkoušky fyzikálně-mecha-
nických a chemicko-fyzikálních vlastností: 

� analýza hmotnostních aktivit štěpných a aktivačních radi-
onuklidů
– obsah umělých radionuklidů, 
– rentgenografická mikrostrukturální analýza,
– monitorování radiační zátěže;

� analýza chemicko-fyzikálních parametrů svědečných vzor-
ků betonů
– stanovení pórovitosti metodou vysokotlakové rtu�ové

pórozimetrie,
– termická analýza složek betonu metodou diferenční ter-

mické analýzy,
– mineralogická analýza metodou strukturní rentgenové

difrakční analýzy,
– chemicko-fyzikální analýza solí (boritany);

� analýza mechanicko-fyzikálních parametrů svědečných
vzorků betonů
– pevnost v tlaku, 
– statický a dynamický modul pružnosti v tlaku.

Analýza hmotnostních aktivit štěpných a aktivačních
radionuklidů ve vzorcích betonů

Při provozu jaderného reaktoru vznikají štěpné produkty
a aktivací neutrony vznikají aktivační produkty v samotném
palivu, pokrytí paliva v konstrukčním materiálu a v chladivu
primárního okruhu. Obsah radionuklidů štěpných produktů
v reaktoru se nazývá inventář reaktoru a ten je závislý na
typu reaktoru, typu paliva a stupni vyhoření. Inventář štěp-
ných produktů lze vypočítat pro libovolný čas provozu reak-
toru. 

Naměřené hmotnostní aktivity nuklidů jsou z hlediska ra-
diotoxicity nízké. Jiné nuklidy (s výjimkou přírodních nuk-

lidů) nebyly ve spektrech měřených vzorků nalezeny ani po
ruční kontrole spekter. Na základě doposud proměřených 
48 vzorků nelze zatím vysledovat žádné trendy v nárůstu
aktivačních prvků. Z naměřených údajů u různých časových
rovin je však zřejmé, že hodnoty pole záření (fotony i neu-
trony) jsou zhruba úměrné době expozice. Lze tedy předpo-
kládat, že nárůst aktivačních prvků u dalších časových rovin
bude úměrný expoziční době korigovaných na poločasy pře-
měny těchto nuklidů.

I když se negativní vlivy neutronového záření a gama
záření sčítají, neměly by jejich účinky způsobit radiační
poškození konstrukčního betonu šachty reaktoru během
jakékoli životnosti jaderné elektrárny (obr. 6).

Obr. 6. Závislost fluence neutronů na 3. RB

Analýza chemicko-fyzikálních parametrů svědečných
vzorků betonů

Z dosud provedených analýz po dvou letech expozice svě-
dečných vzorků nebyl zjištěn vliv na pórovitost betonu. Na
vzorcích jsou patrné pouze identické průběhy pro jednotlivé
teplotní intervaly mineralogických modifikací. Výrazný tep-
lotní pokles při teplotách nad 720 ˚C odpovídá vápenatým
složkám, které se nacházejí v přebytku, a svědčí tak o tom,
že vzorky doposud nebyly zatíženy degradačním procesem.

Betonové konstrukce jsou vystaveny dlouhodobému pů-
sobení zvýšené teploty za zvýšeného vlhkostního obsahu.
Vlhkostní změny betonu mají vliv jednak na objemové změ-
ny zejména cementového pojiva ve vztahu k plnivu (kame-
nivu), jednak na mechanické vlastnosti betonu v důsledku
změny povrchového napětí a kapilárních sil. Přitom se uplat-
ňuje jak vliv rozdílné vlhkosti v různých místech betonu, tak
rozdílný vliv vody na kamenivo a zatvrdlý cement. Uvedený
stav je dán hlavně velkou nasákavostí, v němž voda způso-
buje tyto fyzikální změny:

– nabývání solí vzniklých hydratací (proces bobtnání),
– postupná saturace kapilár za současné změny kapilárních

sil.

Porovnáním výsledků mikrostrukturální analýzy vzorků
betonů lze shrnout, že nebyly shledány žádné nové minera-
logické novotvary proti referenčním vzorkům. Zároveň bylo
u všech zkoušených vzorků betonů zjištěno pouze nezvýše-
né množství rozpustných borových solí obsahující jen malé
množství boru, které nejpravděpodobněji pochází z kameni-
va v betonu.

Analýza fyzikálně-mechanických parametrů svědečných
vzorků betonů

Analýza byla provedena nedestruktivními a destruktivní-
mi metodami. Z dosud provedených měření vyplývá, že
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u všech vzorků betonu z bloku č. 3 došlo po dvou letech
expozice k mírnému úbytku objemové hmotnosti proti
původnímu měření. Největší zjištěný úbytek byl 29 kg/m3

(obr. 7).

Obr. 7. Porovnání průměrných hodnot objemové hmotnosti 
betonu vzorků z bloku č. 3 před vložením 

a v časové základní rovině 2 roky

Podobně jako u objemových hmotností i v případě modu-
lů pružnosti byl zaznamenán pokles proti měření z roku
2007. Jednou z možností vysvětlení tohoto jevu je ztráta
vody vysycháním. Z rozdílných hodnot objemových hmot-
ností a modulů pružností vzorků uložených na 1. RB a 3. RB
lze usuzovat odlišné vlhkostní podmínky, které se mohou pro-
jevovat dále i v pevnostních parametrech vzorků. U modulu
pružnosti totiž na rozdíl od pevnosti v tlaku dochází při
nasycení vodou k nárůstu a při vysušení k poklesu hodnot.

Zvýšená vlhkost v prostředí vzorků uložených ve 3. RB
měla pravděpodobně za následek kvalitnější proces zrání, 

a proto vykazují vzorky z 3. RB vyšší hodnoty pevnostních
parametrů (tab. 2) v porovnání s hodnotami stanovenými na
vzorcích odebraných z 1. RB (tab. 1).

Při porovnání pevností betonu původních vzorků byla
shledána dobrá shoda mezi jednotlivými objemovými hmot-
nostmi a krychelnými pevnostmi betonu v tlaku z hlediska
jejich umístění na jednotlivých RB (tab. 3). 

Pozn.: Krychelné pevnosti v tab. 1 až tab. 3 byly vyhodnocovány na
základě pevností válcových s ohledem na ČSN EN 12504-1 Zkou-
šení betonu v konstrukcích – Část 1: Vývrty – Odběr, vyšetření a
zkoušení v tlaku a dle ČSN ISO 13822 Zásady navrhování kon-
strukcí – Hodnocení existujících konstrukcí.

Závěr
Na základě výsledků doposud provedených kontrolních

měření na svědečných vzorcích a vzorcích původního beto-
nu lze říci, že vliv vlhkosti, teploty a účinků ionizujícího zá-
ření na vlastnosti betonu jsou zanedbatelné a nedochází k de-
gradaci pevnostních charakteristik betonu.

V současné době ovšem bylo provedeno měření pouze na
vzorcích, které byly na stanovištích exponovány pouze je-
den, resp. dva roky. Měření v následujících letech budou dal-
ším důležitým přínosem pro poznání chování stínicích beto-
nů vystavených účinkům radiačního zatížení v okolí reakto-
rových bloků JE Dukovany.

Na závěr je nutné podotknout, že všechny nedestruktivní
a destruktivní zkoušky na exponovaných svědečných vzor-
cích byly provedeny v kontrolovaném pásmu Fakulty sta-
vební VUT v Brně nebo na pracovištích k tomu určených.
Všechny vzorky, resp. jejich části byly po provedení zkou-
šek převezeny zpět do areálu JE Dukovany k likvidaci.

Tab. 1. Výsledné hodnoty fyzikálně-mechanických parametrů betonů nových vzorků a jejich porovnání – 1. RB

Tab. 2. Výsledné hodnoty fyzikálně-mechanických parametrů betonů nových vzorků a jejich porovnání – 3. RB

Tab. 3. Výsledné hodnoty fyzikálně-mechanických parametrů betonů původních vzorků a jejich porovnání 
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Článek vznikl za podpory projektů TIP FR-TI1/357 MPO
„Betonové konstrukce s nekovovou výztuží se zvýšenou
požární odolností a odolností vůči agresivním vlivům“,
výzkumného centra 1M06005 MŠMT „Centrum integro-
vaného výzkumu anorganických kompozitů (CIVAK)“ 
a projektu P104/10/2153 GA ČR „Kompozitní konstrukce
na bázi vysokohodnotných silikátů a dřeva – environ-
mentální optimalizace a experimentální ověření". 
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Štěpánek, P. – Vítek, L. – Š�astník, S. – Zlámal, M. – 
– Školař, J.: Long-Term Monitoring of Concrete Quality
at Extreme Loading

In terms of the verification of the Dukovany nuclear
power plant safety and reliability, a long-term monitor-
ing of the quality of shielding and carrying concretes in
the area surrounding the reactor was begun with the aim
of obtaining findings about the influence of nuclear radi-
ation, increased temperatures and humidity on the con-
crete mechanical-physical characteristics. The data
acquired to-date do not prove any negative influences of
the radiation or other loading on the monitored charac-
teristics after two years of measurements.
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Článek analyzuje problematiku zjiš�ování deformačních
vlastností zdiva a zděných konstrukcí. Konstatuje, že
postupy uvedené v normách jsou jen přibližné, a navíc
zcela nevhodné jako příprava pro zesilování zdiva před-
pětím. Zde je totiž zapotřebí znát deformační vlastnosti
zdiva zejména ve směru rovnoběžném s ložnými spára-
mi. Na příkladu reálného měření na modelové nosné zdi
je prezentována nově navržená metodika zjiš�ování de-
formačních vlastností ve směru rovnoběžném s ložnými
spárami. Je navržen i způsob interpretace získaných zku-
šebních dat tak, aby umožnil výpočet modulu pružnosti
zdiva využitelný při analýze zděné konstrukce před ze-
sílením i po něm.

Úvod
Při sanaci zděných, často historických konstrukcí je

mnohdy nezbytné ztužit obvodové, případně i vnitřní zdivo
do té míry, aby bylo schopno spolehlivě přenášet aktuálně
požadované zatížení. Obvykle je zdivo vychýleno z původní
svislé polohy v důsledku nerovnoměrného sedání základů či
účinky vodorovných zatížení. Takovéto vychýlení s sebou
pochopitelně přináší přídavné namáhání zdiva momenty
a ohrožení únosnosti i stability konstrukce. Konstrukčně nej-
jednodušším řešením, jak omezit negativní dopady popsané
situace, je ztužení konstrukce (budovy) táhly ve vodorovné
rovině v příčném směru. Toto řešení je sice koncepčně jed-
noduché, současně je ovšem vinou obvykle viditelných oce-
lových táhel značně neestetické (viz např. zasedací síň Sená-
tu ČR v Praze), či dokonce z hlediska ochrany památek
nepřípustné.

Podstatně náročnější z hlediska návrhu, přesnosti prová-
dění a znalostního aparátu je ztužování zděných konstrukcí
ocelovými táhly umístěnými uvnitř obvodových zdí či kle-
neb. Posledně jmenovaný způsob zesílení konstrukce již byl
několikrát uplatněn i v praxi, kdy byl detailní způsob prove-
dení zesílení navržen pracovníky VUT Brno. Jako příklad
uvádíme zesílení nosné konstrukce zámku v Drnovicích [1]
(obr. 1). Aby bylo účinné (aktivní), musí být aplikovaná
táhla obvykle dodatečně napnutá. Původně tahové namáhání
zdiva se potom mění na namáhání tlakové (záměrně vnese-
nou tlakovou rezervou dosaženou vhodně navrženým systé-
mem předpínacích kabelů). Návrh odpovídající silové sou-
stavy musel být ovšem dosud prováděn empiricky. Pro spo-
lehlivý průkaz bezpečnosti návrhu je však nezbytná analýza
konstrukce s využitím moderních výpočetních metod zalo-
žených na využití metody konečných prvků (MKP). Tako-

vou analýzu lze ovšem seriózně provést jen tehdy, pokud
jsme schopni deformační charakteristiky příslušného zdiva
zjistit.

Deformační vlastnosti zdiva
Zdivo je (na rozdíl např. od betonu) anizotropní materiál,

tj. takový, jehož vlastnosti jsou v různých směrech různé.
Někdy se označuje jako ortotropní, tj. materiál mající vlast-
nosti rozdílné ve dvou kolmých směrech. I když se domní-
váme, že označení ortotropní není zcela přesné, dobře vysti-
huje zásadní skutečnost, že u zdiva má obvykle význam
zkoušet jeho mechanické vlastnosti ve dvou hlavních – na-
vzájem kolmých směrech, a to kolmo na ložné spáry zdiva
(obvykle svislý směr) a rovnoběžně s nimi (obvykle vodo-
rovný směr). K základním deformačním vlastnostem zdiva
patří modul pružnosti a součinitel dotvarování.

Podle normy [2] lze krátkodobý sečnový modul pružnosti
vypočítat ze vztahu 

E = KE · fk , (1)

kde fk   je charakteristická pevnost zdiva, stanovená přímo
podle [3] nebo i jen početně ze  vstupních paramet-
rů zdiva;

KE – doporučený koeficient, když např. pro pálené cihly
je KE = 1 000.

Sečnový modul pružnosti zdiva Ei lze stanovit i přímo,
postupem podle [3] při zkoušce pevnosti v tlaku standardi-
zovaného vzorku zdiva podle vztahu

Ei = Fi,max /(3 · εi · Ai) , (2)

kde Fi,max je nejvyšší dosažená hodnota zatěžovací síly u jed-
notlivého zkušebního tělesa; 

Ai – plocha zatěžovaného průřezu zkušebního tělesa;
εi – poměrné přetvoření zkušebního tělesa při dosa-

žení třetinové pevnosti v tlaku. 

Obr. 1. Schéma ztužení historické budovy zámku v Drnovicích
pomocí vnitřních předpínacích táhel
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Jakkoli je tento způsob přesnější než „koeficientová meto-
da“, má z hlediska zamýšleného použití nejméně dva zásad-
ní nedostatky:
– modul se počítá z údajů naměřených na nekonsolidova-

ném vzorku zdiva, což vnáší významné chyby do hodnot
změřených (zejména počátečních) deformací. Jde o urči-
tou nepřesnost či snad i chybu normového postupu týkají-
cí se nejen užšího pohledu. Konsolidace zdiva při tlako-
vém namáhání je skutečně výrazná – viz dále obr. 9;

– modul pružnosti je stanovován pro namáhání kolmo na
ložnou spáru zdiva, tj. ve směru kolmém na obvyklý směr
předpětí při sanačních pracích.

Ještě méně jsou ošetřeny dlouhodobé deformační vlast-
nosti zdiva. Norma [2] sice uvádí klasický vzorec pro výpo-
čet dlouhodobého modulu pružnosti

Elongterm = E /(1 + ϕ∝), (3)

ovšem součinitel dotvarování ϕ∝ se zde v podstatě jen odha-
duje z daného, poměrně širokého intervalu, když např. pro
zdivo z pálených cihel je uvedeno rozmezí 0,5 ≤ ϕ∝ ≤ 1,5.
Přitom jde pochopitelně opět o vlastnost vyšetřenou jen pro
směr kolmý na ložnou spáru. 

Současné normativní předpisy nezohledňují vliv trojosého
namáhání zdiva a vliv vlhkosti zdiva na jeho deformační
vlastnosti.

Měření s ložnou spárou zdiva
Vzhledem k již uvedenému je zřejmé, že zjiš�ování defor-

mačních vlastností zdiva ve směru rovnoběžném s ložnou
spárou není v platných normových předpisech ošetřeno. Zá-
roveň naše rešerše současného stavu problematiky ukázala,
že existuje jen minimum dostupných poznatků v této oblas-
ti a že metodiku umožňující zjištění zájmových vlastností
bude nutné navrhnout. S tím související práce lze rozčlenit
do těchto dílčích problémů:

1. ideový návrh metodiky zjiš�ování deformačních vlast-
ností zdiva ve směru rovnoběžném s ložnou spárou;

2. návrh, výroba a zajištění nezbytného přístrojového vy-
bavení a pomůcek;

3. experimentální měření k ověření navržené metodiky 
a k získání prvních poznatků o charakteru zájmových
vlastností zdiva;

4. vyhodnocení výsledků experimentálního měření s ná-
slednou korekcí postupu měření;

5. definice a vyhodnocení konstitutivních veličin souvi-
sejících s danou problematikou;

6. ověření metodiky i vypovídací schopnosti definova-
ných konstitutivních veličin při reálné aplikaci;

7. standardizace či alespoň certifikace vyvinuté metodiky
ve vztahu k problematice zesilování zděných konstrukcí.

V současnosti můžeme konstatovat, že jsou dokončeny
práce odpovídající bodům 1-2 a více či méně rozpracovány
činnosti týkající se bodů 3-6. 

Navržená metodika 
Při návrhu bylo nutné odpovědět na dvě základní otázky:

a) kde, případně na jakých vzorcích deformační vlastnos-
ti zjiš�ovat;

b) jak to konkrétně provést.

V případě otázky ad a) bylo jednoznačně rozhodnuto na-
vrhnout zamýšlenou metodiku tak, aby vycházela z měření
provedeném „in situ“, na reálné konstrukci určené k sanaci.
Vlastnosti hotového, často historického zdiva totiž nelze vě-

rohodně zjiš�ovat na dodatečně laboratorně připravených
vzorcích, či dokonce z tabelovaných hodnot. 

Navržená konkrétní metodika zjiš�ování deformačních
vlastností ad b) pak vychází z měření deformací zdiva zatí-
ženého silou orientovanou rovnoběžně s ložnými spárami.
Síla je vyvozována pomocí předpínacího lana ukotveného na
jednom líci zdiva a napínaného pomocí hydraulického lisu
z líce opačného. Vyvozená síla je vnášena do zdiva z obou
protilehlých povrchů pomocí ocelových roznášecích desek,
jejichž velikost a tuhost byla rovněž ověřována. Měření de-
formací je prováděno jednostranně, pomocí „měřicího mos-
tu“, na 5–9 místech v rovině kolmé na střednici zdiva 
(obr. 2, obr. 3). Při takto pojatém způsobu snímání defor-
mačních veličin je prostorová deformační problematika
zjednodušena na rovinný problém symetrický ke střednici
zkoušené zdi. Domníváme se, že vzhledem k účelu měření je
to přijatelné zjednodušení. Jde totiž pouze o zjednodušení
v oblasti snímání a případně i vyhodnocování naměřených
veličin, nikoli v oblasti namáhání zdiva při zkoušce.

Experimentální měření 
K ověření navržené metodiky a úvodnímu zjištění zájmo-

vých deformačních vlastností byla využita experimentální
ze	 zhotovená v letech 2006/2007 v areálu VUT Brno v rám-
ci výzkumného záměru MSM 0021630519 „Progresivní
spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“. Byla na-

Obr. 2. Schéma měření deformačních vlastností zdiva 
v rovině rovnoběžné s ložnými spárami

Obr. 3. Schéma „měřicího mostu“ pro sledovaní deformace 
a rozsahu deprese



STAVEBNÍ OBZOR 1/2012 11

vržena jako lomená s proměnnou tlouš�kou 450 mm a 900 mm,
aby umožnila ověření detailů konstrukčního provedení růz-
ných sanačních opatření. Zhotovena byla z cihel P20 na mal-
tu M5 a založena na betonovém základu s otvory (sklípky)
umožňujícími po vytvoření vertikálních kanálků zakotvení
svislých lan, a tedy i svislé předpětí (obr. 4). Protože je
umístěna na vnějším prostranství, je před přímými účinky
deště, sněhu apod. chráněna jednoduchou stříškou.

Základní měření bylo provedeno v úseku s tlouš�kou 900 mm.
(Aplikovaný postup v zásadě odpovídá předpokládanému
standardnímu postupu při vyšetřování reálné konstrukce.)
Ze	 byla provrtána v příčném směru rovnoběžně s ložnými
spárami, přičemž vytvořený kanálek měl ∅ 25 mm. Do ka-
nálku bylo vloženo jedno sedmidrátové předpínací lano typu
Monostrand ∅ 15,7 mm. Pro ochranu před vlhkostí je ošet-
řeno mazivem a polyetylénovou chráničkou.1)

Na oba konce vloženého lana byly osazeny roznášecí des-
ky a kotevní objímky. Bylo experimentováno s deskami růz-
ných rozměrů. Pro základní měření se podařilo zajistit desky
o rozměrech 350×250×45 mm, s maximální ohybovou tu-
hostí. Dále byl připojen hydraulický napínací lis schopný
vyvinout maximální osovou sílu 200 kN a z protější strany
zdi pro daný účel navržený měřicí most osazený až devíti
indukčními snímači posuvu. Schéma aktivační a měřicí sou-
stavy přístrojů a snímačů je zachyceno v blokovém schéma-
tu na obr. 5. Skutečné provedení je patrné z fotografií na
obr. 6 a obr. 7. Vlastní zatěžování probíhalo v těchto kro-
cích:

1. vnesení základní předpínací síly 5 kN pro stabilizaci 
a rektifikaci měřicí soustavy;

2. zatěžování po krocích o velikosti 10 kN s podržením
síly 10 s;

3. konec vzestupné větve zatěžovacího cyklu, po dosaže-
ní maximální kapacity předpínacího lana určené postu-
pem dle [5];

4. odlehčení vyšetřovaného zdiva na základní hodnotu
síly 5 kN ve stupních po 20 kN s podržením 10 s;

5. kroky 2-4 byly opakovány dvakrát pro konsolidaci
zdiva.

Zatěžovací zkouška probíhala počátkem listopadu 2010
při teplotě ovzduší 12–15 ˚C. Dále prezentované údaje o de-
formaci zdiva jsou již „očištěny“ od vlivu měnící se teploty
v průběhu zkoušky. Průměrná povrchová vlhkost zdiva byla
přibližně 3,5 % hmotnosti, v hloubce 200 mm pod povrchem
zdiva 7–9 % hmotnosti.

1) Postup vrtání, zaměření kanálku, uchycení vrtného zařízení, úprava měřicího místa atd. jsou důležitou součástí navržené metodiky.
Podrobnosti lze najít např. v [4]. V tomto článku se zaměřujeme na vlastní princip měření a interpretaci přetvárných vlastností zdiva.

Obr. 4. Vizualizace víceúčelové experimentální zdi 
s aplikovaným vertikálním předpětím

Obr. 6. „Měřicí most“ aktuálně osazený devíti snímači posuvu

Obr. 7. Hydraulický lis použitý k vyvození tahové síly 
v předpínacím lanu

Obr. 5. Ideové schéma měřicí a aktivační soustavy 
použité při experimentu
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Graficky znázorněné záznamy vybraných veličin z průbě-
hu zatěžovací zkoušky jsou na obr. 8 až obr. 10. Časový prů-
běh deformace měřené v místě kotevní objímky zachycuje
obr. 8. Jsou na něm dobře patrné jednotlivé zatěžovací, pří-
padně odlehčovací stupně i celé zatěžovací cykly. Na obráz-
ku 9 jsou zachyceny jednotlivé zatěžovací cykly v souřadni-
cích síla – deformace (L-D křivka). Zřejmá je výrazná kon-
solidace zdiva po prvním zatěžovacím cyklu, a naopak po-
měrně malá konsolidace mezi druhým a třetím cyklem. Na
základě tohoto zjištění jsme se rozhodli vyhodnocovat krát-
kodobé přetvárné vlastnosti z údajů získaných při třetím za-
těžovacím cyklu. Deformace změřené na povrchu roznášecí

desky a zdiva v různých vzdálenostech od napínacího lana
při různých hladinách zatížení při prvním cyklu jsou zachy-
ceny na obr. 10, deformace ve stejných místech změřené při
třetím zatěžovacím cyklu na obr. 11. Uvedené obrázky tak
poskytují představu o tvaru stlačení zdiva pod roznášecí des-
kou a v jejím bezprostředním okolí. Toto prostorové stlače-
ní nazýváme pracovně „deformační kotlinou“. I zde je po-
chopitelně patrná výrazná konsolidace zdiva mezi prvním 
a třetím cyklem. Tvary deformační kotliny pro roznášecí des-
ky s různou tuhostí jsou zachyceny na obr. 12. Šlo o desky
s tlouš�kou 25 mm a 45 mm. Vzhledem k tomu, že v ohybo-
vé tuhosti vystupuje výška (tlouš�ka) ve třetí mocnině, je po-
měr tuhosti těchto dvou desek přibližně 1,0 : 5,8. Z obrázku 12

je zřejmé, že vliv tuhosti roznášecí desky na tvar deformač-
ní kotliny je výrazný, a bude tedy třeba k němu přihlížet i ve
vyjádření vlastních deformačních vlastností.

Interpretace měření – stanovení krátkodobých 
deformačních vlastností

Při namáhání zdiva vodorovně s ložnou spárou napříč
skutečné zdi v podstatě nelze stanovit „čistý“ modul pruž-
nosti v tlaku. Tomu bychom se přiblížili pouze tehdy, kdyby
došlo k usmýknutí/oddělení stlačované části od zbylého zdi-
va. Při popisovaném geometrickém uspořádání měření (za-
těžování kolmo na rovinu zdi) se tento jev nepodařilo vy-
volat. (Při reálných aplikacích to ani není žádoucí.) Za „stan-
dardních“ podmínek se proto vyvozené zatížení roznáší i mi-
mo prostor vymezený objemem zdiva mezi protilehlými roz-
nášecími deskami. Na jeho přenesení se tak podílejí i další –
vnější vrstvy zdiva. Dochází k tlakovému i smykovému na-
máhání. Modul pružnosti, který z tohoto komplexního pro-
storového namáhání zjistíme, bude charakterizovat odpor
zdiva jako celku proti lokálním deformacím (z makroskopic-
kého hlediska). Tento modul můžeme označit jako modul
pružnosti v tlaku „smíšený“, nebo� vyjadřuje odpor zdiva
vůči smíšenému (osovému a částečně i smykovému) na-
máhání. V tomto článku pro něj používáme označení Emix.
Jeho hodnotu můžeme vyčíslit např. na základě principu
ekvivalence deformační práce. V našem případě musí platit,
že celkový objem deformace měřené a zrcadlové deformač-
ní kotliny by měl být roven fiktivní rovnoměrné deformaci,
která by vznikla ve sloupci zdiva vymezeného spojnicí ob-
vodů obou protilehlých roznášecích desek, za předpokladu
nulového spolupůsobení s okolním zdivem. Uvedený prin-
cip lze při jisté (domníváme se, že akceptovatelné) míře

Obr. 8. Časový snímek měření deformačních vlastností

Obr. 9. Křivka L-D  pro tři deformační cykly měřená 
v místě kotevní objímky

Obr. 10. Tvar deformační kotliny při různé velikosti 
předpínací síly – 1. cyklus
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nepřesnosti zjednodušit na rovinný problém. Při běžné si-
tuaci, kdy jsou ocelové roznášecí desky na obou stranách
zkoušené zdi stejných rozměrů a tuhosti, lze jako další zjed-
nodušení pro vyhodnocení použít i princip symetrie. Grafic-
ké znázornění odvození uvažovaného smíšeného modulu
Emix je zachyceno na obr. 13. I z dříve uvedeného vyplývá,
že smíšený modul lze vyjádřit ze vztahu

Emix = P · t/(2a · b · dfi ) , (4)

kde P je předpínací síla uvažovaná pro výpočet modulu,
t  – tlouš�ka stěny v místě měření,

a, b – šířka a výška roznášecí desky/desek,
dfi – náhradní (fiktivní) deformace získaná ze vztahu 

dfi = Ak/b , (5)

kde Ak je plocha řezu deformační kotlinou od síly P v ose
předpínacího kanálku.

Takto definovaný smíšený modul pružnosti zdiva není
příliš citlivý na tuhost při zkoušce použitých roznášecích
desek (rozdíly deformace podél roznášecí desky se průměru-
jí). Pro uvedenou vlastnost lze tento modul dobře použít při
modelování celých konstrukčních celků. Naopak, při určo-
vání ztrát předpětí, kde potřebujeme znát především skuteč-
nou deformaci zdiva v bezprostředním okolí kabelového
kanálku, není smíšený modul pružnosti zdiva ze stejného
důvodu příliš vhodný.

V takovém případě bude lépe využitelný modul pružnos-
ti, který můžeme nazvat jako „efektivní“ modul pružnosti
zdiva v tlaku Eef. Efektivní modul je odvozen od deformace
zdiva v bezprostřední blízkosti kabelového kanálku, a je te-

dy dobře použitelný pro výpočet ztrát předpětí. Grafické
znázornění odvození uvažovaného efektivního modulu Eef je
zachyceno na obr. 14. I z dříve uvedeného vyplývá, že efek-
tivní modul pružnosti zdiva lze vyjádřit ze vztahu

Eef = P . t/(2a . b . d) , (6)

kde d je skutečná deformace pod roznášecí deskou v ose
kanálku při zatížení silou P.

Jelikož efektivní modul pružnosti odvozujeme z lokální
extrémní deformace, je tento modul velmi citlivý na rozmě-
ry a tuhost aktuálně použitých roznášecích desek. Proto je
nezbytně nutné použít stejné roznášecí desky pro jeho stano-

Obr. 11. Tvar deformační kotliny při různé velikosti 
předpínací síly – 3. cyklus

Obr. 13. Grafické znázornění principu odvození smíšeného 
modulu pružnosti zdiva

Obr. 12. Vliv tuhosti desky na tvar deformační kotliny
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vení a následně i pro vlastní sanační zásah na konstrukci. To
ovšem ve většině případů nepředstavuje problém. Z logiky
konstrukce obou výše odvozených modulů pružnosti zdiva
vyplývá, že se budou více lišit při použití „měkkých“ rozná-
šecích desek a „měkkého“ zdiva. 

Závěry a otevřené problémy
V uplynulém období se řešitelskému týmu podařilo vyvi-

nout základní prvky metodiky stanovení deformačních vlast-
ností zdiva ve směru rovnoběžném s ložnou spárou. Vzhle-
dem k účelu jejich zjiš�ování bylo rozhodnuto provádět vět-
šinu souvisejících měření na reálných konstrukcích. Byl na-
vržen do detailů propracovaný postup vlastního měření [4] 
a navrženy a vyrobeny či jinak zajištěny nezbytné technické
pomůcky a zařízení. Byl navržen základní postup interpreta-
ce výsledků měření krátkodobých deformačních vlastností.
Postupy a interpretace, které tímto předkládáme odborné
veřejnosti, mohou být pochopitelně ještě předmětem odbor-
né diskuze. Nicméně již te	 lze takto zjištěné deformační
vlastnosti (po případném doplnění o další parametry) použít
při návrhu zesílení zděných konstrukcí pomocí předpětí. 

Předpokladem komplexního zvládnutí pojednané proble-
matiky je ještě pro prezentovaná měření a jejich interpretaci
doplnění:

� dlouhodobých deformačních vlastností zdiva (zejména
ve směru rovnoběžném s ložnou spárou) – vliv dotvaro-
vání;

� vlivu vlhkosti zdiva na krátkodobé i dlouhodobé defor-
mační vlastnosti zdiva;

� vlivu přídavného napětí kolmo na pracovní spáru – troj-
osou napjatost;

� ověření vyvinutých zkušebních a interpretačních postu-
pů na specifických detailech zděných konstrukcí (mezi-
okenních sloupcích, rohovém styku zdiva apod.);

� ověření téhož při sanacích reálných konstrukcí.

Na všech otevřených úkolech intenzivně pracujeme.

Článek vznikl za podpory projektu specifického výzku-
mu FAST-S-10-66 „Verifikace přetvárných charakteris-
tik zdiva při předpínání a limitních hodnot předpětí při
sanacích historických zděných konstrukcí“ a projektu
FAST-S-11-4 „Stanovení krátkodobých a dlouhodobých
deformačních charakteristik zdiva in situ“.
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Terzijski, I. – Klusáček, L. – Bažant, Z. – Strnad, J. –
Ducháč, P. – Kratochvíl, M. – Volf, M. – Požár, M.:
Determination of Strain Properties of Masonry

The article analyzes the problems of the determination of
strain properties of masonry and masonry structures. It
has been found out that the techniques presented in rel-
evant codes are only approximate. Moreover, they can-
not be used as the background for masonry strengthen-
ing with prestressing. For this task, it is necessary to
know the strain properties of masonry in the direction
parallel to bed joints. With the help of real measure-
ments on a masonry wall, the newly developed technique
of the strain properties determination in the direction
parallel to bed joints is presented. Finally, a new tech-
nique of the computation of the masonry modulus of
elasticity is deduced.

Obr. 14. Grafické znázornění principu odvození efektivního 
modulu pružnosti zdiva
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Porovnání tepelně technických vlastností
obkladových protipožárních desek

prof. Mgr. Jan TOMAN, DrSc. 
Ing.Tomáš KORECKÝ 

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Michal FRANK
Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno

Článek popisuje měření tepelných vlastností kompozit-
ních deskových materiálů, které byly předtím vystaveny
vysokým teplotám. Pro experiment byly vybrány čtyři
druhy materiálů. 

Úvod
V dnešní době se často využívají deskové materiály jako

obklady konstrukcí. Jde o dva základní efekty, které má ob-
klad přinést: 

– estetickou úpravu povrchu,
– ochranu konstrukce proti vnějším škodlivým vlivům,

např. proti mechanickému, chemickému či fyzikálnímu
namáhání. Ve stavební praxi se často používají obkla-
dové desky pro zvýšení protipožární bezpečnosti. 

Pro zlepšení mechanických vlastností se s výhodou použí-
vají kompozitní materiály. Aby se posoudila kvalita protipo-
žární ochrany desek, bylo rozhodnuto sledovat jejich tepel-
ně technické materiálové parametry[1], [2].

Materiálové vzorky
Z Výzkumného  ústavu stavebních hmot Brno byly dodá-

ny vzorky čtyř deskových  materiálů:

– Promatect, bílý kompozitní materiál tlouš�ky 3 cm;
– Fireboard, šedý kompozitní materiál, deska tlouš�ky 

2,5 cm;
– Sádrokarton, růžový mat. na bázi sádry, deska tlouš�ky

1,2 cm;
– Fermacell, bílý materiál na bázi sádry, deska tlouš�ky

1,2 cm.

Jelikož jde o komerčně vyráběné materiály, jejich přesné
složení a receptura je vlastnictvím firmy. Z těchto materiálů
byly nařezány vzorky – z každého 16 čtvercových destiček
o straně 7 cm.

Metody měření
Pro určení teplotní stability tepelně technických vlastnos-

tí se provádělo měření na destičkách z dodaných materiálů
přístrojem Izomet 2114, kterým je možno stanovit součinite-
le tepelné a teplotní vodivosti a objemovou tepelnou kapaci-
tu (součin měrné tepelné kapacity s objemovou hmotností).
A protože lze předpokládat, že struktura proměřovaných
materiálů se bude částečně měnit s teplotou [1], [3], promě-
řovaly se tyto parametry po teplotních šocích, kterým se nej-
prve materiál vystavil.

Teploty pro teplotní namáhání byly určeny s ohledem na
teoretické kritické teploty pro stabilitu betonů, tj. cca 470 ˚C
(rozklad portlanditu) a cca 680 ˚C (rozklad hydrátů):

normální teplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ˚C
vysoušení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ˚C
střední zahřátí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 ˚C
vyšší zahřátí – pod 1. kritickou teplotu  . . . . . . . . . . 450 ˚C
vyšší zahřátí – mezi 1. a 2. kritickou teplotou  . . . . 650 ˚C
vysoké zahřátí – nad 2. kritickou teplotou  . . . . . . . 750 ˚C
maximální teplotní namáhání  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 ˚C

Popis měření
Měření probíhalo tak, že byly vytvořeny skupiny vzorků,

aby se dal posoudit vliv postupného zvyšování teploty, tj.
opakované teplotní namáhání či zahřátí přímo na vysokou
teplotu (viz tabulky, v nichž je možno barevně odlišit teplot-
ní namáhání u jednotlivých vzorků).

Další rozdíl byl ve výchozích podmínkách před vyšším
teplotním namáháním: vzorky 1–8 byly předem vysušeny na
110 ˚C (u vzorků na bázi sádry pouze 70 ˚C) po dobu 7 dnů
(do konstantní hmotnosti), skupina vzorků 9–16 byla teplot-
ně namáhána přímo z ustálené vlhkosti. Po dobu vysoušení
vzorků 1–8 byly vzorky 9–16 volně uloženy v laboratoři při
teplotě cca 25 ˚C. Počáteční měření je u všech vzorků uvá-
děno jako „nevysušené“. 

Pro teplotní namáhání na určité teplotě byla vybraná sku-
pina vložena do elektrické pece, zahřáta na danou teplotu a na
ní setrváno 3 h. Potom bylo topení vypnuto a vzorky postup-
ně v peci chladly. K měření tepelně technických vlastností
došlo po vychladnutí vzorků na  30–25 ˚C.

Výsledky měření 
Pro názornost uvádíme v tabulkovém zpracování (tab. 1)

pouze výsledky měření jednoho materiálu. Měření na ostat-
ních materiálech probíhala a byla zpracována obdobným způ-
sobem. Záznamy o měření a podrobném zpracování všech
proměřovaných vzorků jsou k dispozici u autorů článku. 
V tabulce jsou různým stínováním pro určité teploty ozna-
čeny řádky zápisů podle toho, jak byl určitý vzorek teplot-
ně namáhán. Naměřené hodnoty jsou zpracovány v editoru
Excel.

Zpracování výsledků  
Změny jednotlivých proměřovaných veličin, tj. úbytek

hmotnosti (M/Mp, přičemž M je hmotnost, Mp hmotnost
počáteční), součinitel tepelné vodivosti (λ) a teplotní vodi-
vosti (a), objemová tepelná kapacita (ρ · c) a informativně
měřená průměrná teplota vzorku při měření (T), naměřených
na jednotlivých materiálových vzorcích, byly vyneseny do



16 STAVEBNÍ OBZOR 1/2012

M 100.M/M p λ c .ρ a  T
g % Wm-1K-1  JK-1m-3·10E6 m2s-1·10E-6  ˚C

 1 nevysušené 89,10 100,00
vysuseno na 110 ˚C 85,70 96,18 0,11 0,56 0,20 334,820
3 h na 250 ˚C 86,20 96,75 0,11 0,58 0,19
3 h na 450 ˚C 83,20 93,38 0,10 0,57 0,18 334,280
3 h na 550 ˚C 81,00 91,81 0,10 0,49 0,20
3 h na 750 ˚C 69,50 78,00 0,10 0,48 0,21
3 h na 1 000 ˚C 63,20 70,93 0,08 0,38 0,21 229,940

2 nevysušené 88,00 100,00
vysušeno na 110 ˚C 84,60 96,14 0,10 0,59 0,17 335,930
3 h na 250 ˚C 85,20 96,82 0,10 0,54 0,19 332,560

3 nevysušené CTT 87,00 100,00
vysušeno na 110 ˚C 84,20 96,78 0,10 0,60 0,17
3 h na 450 ˚C 81,50 93,68 0,10 0,57 0,17 332,950

4 nevysušené 90,20 100,00
vysušeno na 110 ˚C 87,20 96,67 0,11 0,56 0,20
3 h na 550 ˚C 83,30 92,35 0,11 0,50 0,21

5 nevysušené 89,00 100,00
vysušeno na 110 ˚C 85,90 96,52 0,10 0,56 0,18 336,310
3 h na 750 ˚C 75,70 85,06 0,10 0,53 0,19

6 nevysušené 89,00 100,00
vysušeno na 110 ˚C 86,00 96,63 0,11 0,55 0,19 335,990
3 h na 1 000 ˚C 63,60 71,46 0,08 0,39 0,21 229,310

7 nevysušené 86,90 100,00
vysušeno na 110 ˚C 83,60 96,20 0,10 0,62 0,17 336,030
3 h na 250 ˚C 84,30 97,01 0,10 0,60 0,17 330,320
3 h na 550 ˚C 80,20 92,29 0,11 0,56 0,19

8 nevysušené 89,60 100,00
vysušeno na 110 ˚C 86,60 96,65 0,10 0,61 0,17 335,920
3 h na 450 ˚C 84,10 93,86 0,10 0,56 0,18 334,030
3 h na 750 ˚C 75,80 84,60 0,08 0,38 0,22
3 h na 1 000 ˚C 63,50 71,09 0,07 0,34 0,22 228,180

9 nevysušené 89,30 100,00
nesušené 89,00 99,66 0,12 0,67 0,18 229,940
3 h na 250 ˚C 86,30 96,64 0,11 0,55 0,19 331,530

10 nevysušené 88,10 100,00
nesušené 87,80 99,66 0,11 0,59 0,19
3 h na 450 ˚C 83,30 94,55 0,12 0,56 0,22 332,380

11 nevysušené 88,80 100,00
nesušené 88,60 99,77 0,11 0,63 0,18
3 h na 550 ˚C 81,80 92,12 0,10 0,51 0,20

12 nevysušené 88,00 100,00
nesušené 87,70 99,77 0,11 0,61 0,19 333,310
3 hod. na 750˚C 70,80 80,55 0,08 0,38 0,22

13  nevysušené  88,11  100,00
nesušené 87,80 99,66 0,11 0,59 0,19
3 hod. na 1000˚C

14 nevysušené 86,50 100,00
nesušené 86,30 99,77 0,120 0,604 0,198 229,78
3 h na 250 ˚C 84,10 97,23 0,103 0,608 0,170 229,11
3 h na 550 ˚C 79,60 92,02 0,096 0,408 0,199

15 nevysušené 89,70 100,00
nesušené 89,30 99,55 0,116 0,611 0,190 333,38
3 h na 450 ˚C 84,80 94,54 0,102 0,590 0,173 335,45
3 h na 750 ˚C 68,30 76,14 0,068 0,365 0,185

16 nevysušené 91,00 100,00
nesušené 90,70 99,67 0,119 0,615 0,193
3 h na 1 000 ˚C 64,50 70,88 0,082 0,382 0,213 228,88

Vzorek

Vzorek  se rozpadl

Tab. 1. Záznam měření na materiálu Promatect
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grafů v závislosti na teplotě vypálení. Z těchto grafů je velmi
dobře vidět, jaké trvalé změny jednotlivých veličin (vlast-
ností) teplotní zatížení materiálů způsobí.

Pro názornost uvádíme pouze grafické zpracování závis-
losti součinitele tepelné vodivosti λ na teplotě vypálení pro
materiály Promatect a Fireboard (obr. 1) a pro materiály na
bázi sádry, tj. Farmacell a Sádrokarton-Rigibs (obr. 2). Stej-
ným způsobem byly vyhodnoceny ostatní veličiny.

Diskuze 
Porovnáním grafů můžeme konstatovat, že součinitel te-

pelné vodivosti materiálu Promatect je poměrně stabilní
s mírně klesající tendencí a jsou nepatrné rozdíly jeho hod-
not v závislosti na počátečních podmínkách, ve kterých se
začal materiál sledovat. 

Proti tomu Fireboard vykazoval silněji stoupající tendenci
v nárůstu hodnot součinitele tepelné vodivosti s nárůstem
vypalovací teploty. Byl zde pozorován větší vliv počáteční-
ho vysušení, tedy vliv vlhkosti u nevysušených vzorků na
součinitel tepelné vodivosti.

Podle očekávání se měřením prokázalo, že deskové mate-
riály na bázi sádry Sádrokarton-Rigibs a Fermacell nemají

dostatečnou strukturální stabilitu při vysokých teplotách (vzor-
ky se rozpadaly při teplotách kolem 800 ˚C). Proto, i když
při nižších teplotách naměřené tepelně technické parametry
celkem vyhovují, z hlediska protipožární ochrany jsou vý-
hodnější desky Promatect  a Fireboard na bázi kompozitů.

Porovnáváme-li grafy relativního úbytku hmotnosti, mů-
žeme konstatovat, že pro nižší teploty (do 500 ˚C) je stabil-
nější matriál Promatect, ale změny při vysokých teplotách
jsou větší než u Fireboardu.

Při sledování součinitele teplotní vodivosti a objemové
tepelné kapacity obou materiálů opět můžeme vidět, že urči-
tý zlom nastává kolem 500 ˚C. Zajímavá je celková tenden-
ce poklesu objemové tepelné kapacity u Promatectu, kdežto
u Fireboardu se pozoroval její mírný nárůst. 

Jednoznačně se však ukázalo, že u předem vysušených
materiálů je u všech sledovaných veličin menší rozptyl na-
měřených hodnot.

Závěr
Na základě získaných výsledků je možné konstatovat, že

pokud jde o hodnocení tepelně technických materiálových
parametrů, jsou oba kompozitní materiály porovnatelné a ma-
jí výhodu před materiály na bázi sádry ve větší strukturální
stabilitě.  

Snad jen to, že součinitel tepelné vodivosti byl naměřen
u bílého materiálu Promatect nepatrně nižší a i celkové
strukturální stabilita byla u tohoto materiálu pozorována lep-
ší (i vizuální estetický dojem), dává důvod k tomu, že pou-
žití desek z tohoto materiálu jako protipožárních obkladů je
výhodnější.

Článek vznikl za podpory projektu č. FR-TI1/216 MPO.
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Obr. 1. Promatect-bílý, Fireboard-šedý

Obr. 2. Sádrokarton-Rigibs, Fermacel
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Vliv obsahu pórovitého kameniva na pevnostní 
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Článek navazuje na příspěvek věnovaný vlivu obsahu
pórovitého kameniva na objemové změny betonu [1].
Experimentální měření byla provedena s cílem stanovit
vliv obsahu pórovitého kameniva na fyzikálně-mecha-
nické vlastnosti vyrobených betonů, které se lišily pouze
objemem a typem hrubého kameniva frakce 4–8 mm. 

Úvod
V posledních letech se stále častěji setkáváme s otázkou

využití pórovitého kameniva v konstrukční praxi. Jednou
z intenzivně se rozvíjejících oblastí je použití pórovitého
kameniva jako prostředku pro vnitřní ošetřování betonu.
Existuje řada studií a výzkumů, které potvrdily pozitivní
účinky přítomnosti vodou nasyceného pórovitého kameniva
na výsledný průběh objemových změn vyrobeného betonu,
viz např. [2]-[5]. Je však nutné poznamenat, že přítomnost
pórovitého kameniva malých pevností a modulů pružnosti
může negativně ovlivňovat zejména pevnostní a přetvárné
vlastnosti výsledného betonu. Tým autorů se proto zaměřil
na komplexní posouzení vlivu obsahu pórovitého kameniva,
tzn. posouzení míry přínosu kameniva v oblasti objemových
změn betonu [1] a dopadu na ostatní fyzikálně-mechanické
vlastnosti výsledného kompozitu. Předmětem současného
světového vývoje je nalezení optimální dávky pórovitého
kameniva, která by přinesla obecné zvýšení užitných vlast-
ností cementového kompozitu.

Experimentální část
Cílem experimentů bylo určení fyzikálně-mechanických

vlastností, deformačních diagramů a stanovení skutečné hod-
noty Poissonova součinitele během zatěžování v tlaku beto-
nů s různým objemem pórovitého kameniva. 

Složení čerstvých betonů
Čerstvé betony byly připraveny z pórovitého kameniva

typu keramzit Liapor CZ/4–8/600 (rok dodání 2010), přírod-
ního hutného těženého kameniva frakce 4–8 mm (HTK Tova-
čov), drobného těženého kameniva frakce 0–4 mm (DTK
Zaječí), cementu CEM I – 42,5R, létavého elektrárenského
popílku (Chvaletice), plastifikátoru (Sika Viscocrete 1035),
vody a stabilizátoru (Sika Control – 5 SVB). Voda, lehké
pórovité kamenivo, plastifikátor a stabilizátor byly dáv-
kovány objemově, ostatní složky hmotnostně. Celkem byly
vyrobeny tři betony označené LC100, LC50 a OC. Podrobná
specifikace a složení jednotlivých betonů jsou uvedeny v [1].

Zkušební tělesa, zkušební zařízení, postup měření
Pro účely stanovení sledovaných parametrů byla vyrobe-

na zkušební tělesa ve tvaru krychlí o hraně 150 mm a hrano-
lů o rozměrech 100×100×400 mm. Krychle byly použity pro
stanovení pevnosti v dostředném tlaku a příčném tahu, hra-
noly pak sloužily k určení hodnot modulů pružnosti v tlaku
a stanovení deformačních diagramů betonů zatěžovaných
dostředným tlakem. Všechny zkoušky byly provedeny po-
mocí hydraulického lisu FORM+TEST ALPHA 3-3000 se
zatěžovacím rozsahem 3 000 kN.   

Hodnoty objemových hmotností, pevností v tlaku, příč-
ném tahu a modulů pružnosti v tlaku byly stanoveny v sou-
ladu s postupy uvedenými v ČSN EN 12390-3, 6, 7 a ČSN
ISO 6784 [6]-[9]. Pro účely stanovení pracovních/deformač-
ních diagramů betonů v tlaku nejsou jednotné předpisy, a pro-
to bylo nutné předepsat zatěžovací režim tak, aby bylo mož-
no co nejlépe zachytit celkový průběh deformací v závislos-
ti na vývoji zatížení. Jako podklad pro sestavení zatěžovací-
ho schématu sloužil zkušební postup uvedený v již neplatné
normě pro stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti betonu
v tlaku [10], jehož princip spočívá v plynulém zatěžování 
a odtěžování zkušebních těles v lisu až do okamžiku poruše-
ní. Modifikace tohoto postupu spočívala v úpravě rychlosti
zatěžování a celkových „čekacích dob“ na jednotlivých zatě-
žovacích stupních. Za účelem zaznamenání vlivu cyklického
zatěžování a odtěžování vzorků na konečný tvar deformač-
ních diagramů byl na doprovodné sadě zkušebních trámců
stanoven deformační diagram získaný plynulým zatěžová-
ním trámců až do okamžiku jejich porušení. Rychlost zatě-
žování byla v obou případech stejná a odpovídala rychlosti
přírůstku síly 2 kN/s.

Dolní hodnota zatížení u vzorků postupně zatěžovaných 
a odtěžovaných byla u všech zkoušených betonů nastavena
na hodnotu 5 kN. Tato hodnota zatížení odpovídá základní-
mu napětí 0,5 MPa, které předepisuje současná norma pro
stanovení modulu pružnosti betonu v tlaku [4]. Další zatěžo-
vací stupně pak byly odvozeny z hranolové pevnosti určené
na doprovodné sadě zkušebních těles, přičemž samotné zatě-
žování postupovalo po 10 % zjištěné hranolové pevnosti. Na
každém zatěžovacím stupni se pak po dobu 60 s udržovala
konstantní hodnota síly. Zatěžování a odtěžování zkušeb-
ních těles probíhalo plynule při konstantní rychlosti zatěžo-
vání až do okamžiku jejich porušení. 

Uspořádání tlakových zkoušek pro vytvoření deformač-
ních diagramů bylo zvoleno tak, aby byl umožněn kontinu-
ální záznam jak podélných a příčných deformací, tak i zatě-
žovací síly. Pro stanovení podélných deformací byly použi-
ty odporové a indukčnostní snímače upevněné vždy na pro-
tějších stranách zkušebního tělesa, přičemž hodnoty příč-
ných deformací byly snímány pomocí odporových tenzo-
metrů umístěných napříč stran tělesa, na nichž byly podélně
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připevněny indukčnostní snímače (obr. 1). Zatěžovací síla
byla snímána přímo z tlakového snímače zkušebního lisu.
Všechny použité snímače pak byly zapojeny do datové
ústředny Spider 8, která společně s notebookem umožňova-
la sledovat celý průběh zkoušky. Frekvence záznamu dat 
10 Hz byla zvolena jednak s ohledem na zachycení dostateč-
ného množství dat pro sestrojení deformačních diagramů 
a jednak s ohledem na celkovou délku experimentu. 

Obr. 1. Rozmístění snímačů deformací 
u zkoušek deformačních diagramů

Vybrané výsledky 
Z provedených experimentů byly získány hodnoty obje-

mové hmotnosti (ρ), pevnosti v tlaku (fc), pevnosti v příčném
tahu (fct) a hodnoty modulu pružnosti v tlaku (Ec) stanovené
zpravidla ve stáří 3,7 a 28 dní. Dále byly zpracovány defor-
mační diagramy betonu získané z plynulého a cyklického
zatěžování zkušebních těles v tlaku ve stáří 7 dní. Volba stáří
betonu 7 dní vyplynula z požadavků praxe, kdy v tomto ob-
dobí je zpravidla plánováno vnášení předpětí v případě reali-
zací předpjatých betonových konstrukcí. 

Výsledné hodnoty fyzikálně-mechanických vlastností by-
ly zpracovány graficky a jsou znázorněny na obr. 2 až obr.
5. Na obr. 6 a v tab. 1 je pak graficky a číselně vyjádřen vliv

objemu pórovitého kameniva ve struktuře betonu na sledo-
vané parametry. Jako srovnávací byl uvažován beton LC100,
který obsahoval 100 % pórovitého kameniva frakce 4–8 mm.

Výsledný průběh deformačních diagramů byl zpracován
graficky a je zobrazen v obr. 7 až obr. 9. Na obr. 10 je pak
vývoj hodnoty Poissonova součinitele v závislosti na aktuál-
ní hodnotě napětí. Tento výsledek byl získán plynulým zatě-
žováním zkušebních těles v tlaku rychlostí 2 kN/s. Vliv cyk-
lického zatěžování na konečné hodnoty poměrných přetvo-
ření a napětí je pak shrnutý v tab. 2, kde jsou porovnány ma-
ximální hodnoty napětí a poměrných přetvoření získaných
plynulým a cyklickým zatěžováním, přičemž jako porovná-
vací parametr byly zvoleny hodnoty poměrných přetvoření 
a napětí získaných plynulým zatěžováním zkušebních těles.

indukčnostní snímač
osazený v můstku 
se základnou délky
200 mm

odporový ten-
zometr délky
50 mm

odporový ten-
zometr délky
100 mm

Obr. 2. Objemová hmotnost

Obr. 3. Pevnost v tlaku

Obr. 4. Pevnost v příčném tahu

Obr. 5. Modul pružnosti v tlaku
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Shrnutí a závěry
� Byly vyrobeny tři betony označené jako LC100, LC50

a OC [1]. 
� Z obr. 2 až obr. 5 je patrný vliv objemu pórovitého kame-

niva na výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti a jejich
vývoj v průběhu zrání betonu. Obecně lze říci, že se zvy-
šujícím se množstvím hutného hrubého kameniva se zvy-
šují hodnoty objemových hmotností, pevností a modulu
pružnosti. 

� Jak je vidět z obr. 6 a tab. 1, některé vlastnosti jsou na
použitý typ kameniva citlivější. U námi sledovaných para-
metrů se nejvíce vliv objemu a druhu hrubého kameniva
projevil na hodnotě modulu pružnosti, kde byl zazname-
nán nárůst tohoto parametru u betonu OC (obsahuje výhrad-
ně hrubé hutné kamenivo) v porovnání s betonem LC100
(obsahuje výhradně hrubé pórovité kamenivo) až o 60 %.

Obr. 6. Relativní nárůst hodnot sledovaných charakteristik
ztvrdlého betonu ve stáří 28 dní (LC100 = 1)

Legenda:
PD_P…podélná deformace – plynulé zatěžování
PŘ_P…příčná deformace – plynulé zatěžování
OD_P…objemová deformace – plynulé zatěžování
PD_C…podélná deformace – cyklické zatěžování
PŘ_C…příčná deformace – cyklické zatěžování
OD_C…objemová deformace – cyklické zatěžování

Obr. 8. Deformační diagramy – LC50

Legenda:
PD_P…podélná deformace – plynulé zatěžování
PŘ_P…příčná deformace – plynulé zatěžování
OD_P…objemová deformace – plynulé zatěžování
PD_C…podélná deformace – cyklické zatěžování
PŘ_C…příčná deformace – cyklické zatěžování
OD_C…objemová deformace – cyklické zatěžování

Obr. 8. Deformační diagramy – OC

Legenda:
PD_P…podélná deformace – plynulé zatěžování
PŘ_P…příčná deformace – plynulé zatěžování
OD_P…objemová deformace – plynulé zatěžování
PD_C…podélná deformace – cyklické zatěžování
PŘ_C…příčná deformace – cyklické zatěžování
OD_C…objemová deformace – cyklické zatěžování

Obr. 7. Deformační diagramy – LC100

Tab. 1. Relativní nárůst hodnot sledovaných parametrů 
ztvrdlého betonu – stáří 28 dní

f c f ct E c

LC100 1880 56,5 2,9 19500

LC50 2100 65,5 3,4 25000

OC 2350 74,4 3,8 31500

porovnání LC100 a LC50
(LC100 = 1)

1,12 1,16 1,17 1,28

porovnání LC100 a OC
(LC100 = 1)

1,25 1,32 1,31 1,62

stáří 28 dní

typ betonu     ρ
[kg/m3] [MPa]
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� Ze získaných deformačních diagramů lze u betonů obsa-
hujících pórovité kamenivo pozorovat lepší elastickou
kompatibilitu, lze říci, že tyto betony jsou méně náchylné
na cyklické zatěžování, což lze pozorovat z obr. 7, 8 a tab. 2,
jsou schopny v porovnání s obyčejným betonem lépe odo-
lávat vzniklým deformacím. Pokud pak jde o vliv cyklic-
kého zatěžování na konečnou hodnotu pevnosti, pak lze
říci, že nebyl pozorován významný rozdíl mezi zkoušený-
mi betony, pokles pevnosti se pohyboval mezi 12–17 %.

� Obrázek 10 pak velmi dobře ilustruje vývoj hodnoty 
Poissonova součinitele v pružné oblasti zatěžovaného be-
tonu a je zřejmé, že přítomnost pórovitého kameniva zvy-
šuje hodnotu Poissonova poměru.

� Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že tvar
deformačního diagramu je u některých typů betonů silně
závislý na způsobu zatěžování zkušebních těles a je tedy
nutné při jeho vytváření zohlednit jak konkrétní složení
betonu (zejména velikost zrna a druh kameniva), tak i re-
álné podmínky, které mohou nastat při zabudování betonu
do konstrukce.

Článek vznikl za podpory projektu 103/09/P057 GA ČR
a projektu MSM0021630511.
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Kucharczyková, B. – Daněk, P. – Barák, L. – Pospíchal,
O. – Kocáb, D.: The Influence of Porous Aggregate
Contents on Strength and Deformation Characteristics
of Concrete

By its content, the paper is closely connected to the arti-
cle “The Influence of Porous Aggregate Contents on the
Volume Changes of Concrete” [1]. The aim of the exper-
imental measurements was to determine the influence of
the porous aggregate content on the physico-mechanical
characteristics of manufactured concretes which differ
only by the volume and type of the coarse aggregate of
the 4-8 mm fraction.

podélná 
deformace

příčná 
deformace

objemová 
deformace

napětí

plynulé zatěžování –3256 784 –4823 46

cyklování –2997 755 –4506 40

porovnání
(plynulé zatěžování  = 1)

0,92 0,96 0,93 0,87

podélná 
deformace

příčná 
deformace

objemová 
deformace

napětí

plynulé zatěžování –2765 1 105 –4974 51

cyklování –2866 977 –4820 45

porovnání
(plynulé zatěžování  = 1)

1,04 0,88 0,96 0,88

podélná 
deformace

příčná 
deformace

objemová 
deformace

napětí

plynulé zatěžování –2665 1 553 –5771 55

cyklování –2076 505 –3086 45

porovnání
(plynulé zatěžování  = 1)

0,78 0,33 0,53 0,83

Způsob zatěžování

LC100

Způsob zatěžování

OC

Způsob zatěžování

LC50

Obr. 10. Vývoj Poissonova součinitele během zatěžování 
zkušebních těles v tlaku – vpravo detail počáteční oblasti 

deformačních diagramů

Tab. 2. Porovnání maximálních hodnot deformací a napětí 
při plynulém a cyklickém zatěžování
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Tradiční stacionární metody měření základních tepelně-
technických charakteristik stavebních materiálů, jmen-
ovitě tepelné vodivosti a tepelné kapacity, jsou téměř
nepoužitelné u materiálů vlhkých, u tuhnoucích poji-
vových směsí, stejně jako u moderních izolačních mate-
riálů využívajících skupenských přeměn. Na principu
„horkého drátu“ lze sestavit levné a přímé měřicí zaříze-
ní, otevřené i analýze nejistot měření. Jde o jednoduché
uspořádání s řízeným generováním tepelného toku do
vrstevnaté struktury. Teplotní údaje jsou zpracovány
netriviálním výpočtovým přístupem, vycházejícím ze se-
mianalytického řešení počátečních a okrajových prob-
lémů pro příslušné diferenciální rovnice přenosu tepla.
Numerická diskretizace využívá techniky hermitovských
konečných prvků pro pole teploty a jeho gradient v eukli-
dovském prostoru a Crankova-Nicholsonové diferenční-
ho schématu v čase. Žádané materiálové charakteristiky
jsou výstupem optimalizace nejmenšími čtverci, podpo-
rované iteračním algoritmem Newtonova typu.

Úvod
Komplexní analýza tepelně-mechanického chování staveb

vyžaduje kromě posouzení jejich statické a dynamické odez-
vy na působení vnějších a vnitřních zatížení rovněž řádnou
analýzu fyzikálních procesů souvisejících s přenosem tepla,
prouděním vzduchu a šířením vlhkosti. V literatuře se pro ni
vžila anglická zkratka HAM (Heat, Air and Moisture) v nos-
ných konstrukcích, ve (většinou pórovitých) izolačních vrst-
vách vynucovaný kvaziperiodickými (denními a ročními)
klimatickými změnami. Pórovitá struktura materiálů posky-
tuje vhodné prostředí pro toky plynů i kapalin ve většině sta-
vebních materiálů. Tato analýza, jejímž základem jsou prin-
cipy klasické termodynamiky, využívající dostupné infor-
mace o mikrostruktuře materiálu, vede na makroskopické
úrovni k formulaci zákonů zachování hmotnosti, (lineární
a úhlové) hybnosti a energie (případně entalpie). Taková for-
mulace může zahrnovat i skupenské změny, mj. změny
uplatňující se u některých moderních materiálů pro izolační
vrstvy, označovaných jako PCM (Phase Change Materials)
či změny vyvolané chemickými reakcemi v tuhnoucích sili-
kátových směsích, zejména v rané fázi tuhnutí betonu, s cí-
lem řízení objemových změn za účelem prevence tahových
napětí a následného vytváření zón mikroskopického i mak-
roskopického porušení. Výsledná soustava parciálních dife-
renciálních (případně integrálních) evolučních rovnic s ne-
známými poli teploty, vlhkosti, posunutí atd., opatřená ade-
kvátními počátečními a okrajovými podmínkami, musí být
doplněna souborem (algebraických nebo diferenciálních)
konstitutivních vztahů. Jak matematická analýza, tak navr-

hování robustních a efektivních výpočetních algoritmů pro
sestavování posloupností přibližných řešení, skrývají nicmé-
ně řadu otevřených, obtížných i (z více pohledů) zajímavých
problémů.

Kvalita predikce termodynamického chování stavebních
materiálů i celých konstrukcí je podmíněna realistickým
nastavením materiálových charakteristik, jehož podklad
tvoří laboratorní měření a numerické simulace. Odpovídají-
cí inverzní matematické problémy bývají typicky nekorekt-
ně formulované (ill-posed) a nestabilní, vyžadující dodateč-
nou regularizaci, diskutovanou v [5]; tato skutečnost je moti-
vací pro pečlivou přípravu experimentů za velmi speciál-
ních, avšak reálných podmínek. Ukážeme, že i nedestruktiv-
ní identifikace základních tepelně-technických charakteris-
tik vzorku stavebního materiálu, který lze považovat makro-
skopicky za homogenní a izotropní, představuje obecně váž-
ný problém, zahrnující matematické úvahy a iterační výpoč-
tové procedury. Nadále budeme pracovat s metodou nejmen-
ších čtverců pro parabolické rovnice, zavedenou v [2]. V li-
teratuře se můžeme setkat i s dalšími alternativními optima-
lizačními přístupy – deterministickými, evolučními, stochas-
tickými, hybridními apod., jejichž rozsáhlé přehledy lze najít
v [3] a [12].

Vývoj teploty ve vzorku materiálu (obdobně jako v celém
stavebním objektu) je podmíněn následujícími tepelně-tech-
nickými charakteristikami, uvedenými v českých i evrop-
ských technických normách a předpisech, jež budeme pro
jednoduchost (přinejmenším v jistém rozpětí teplot) považo-
vat za konstantní: tepelnou vodivostí λ (rozhodující pro te-
pelně izolační schopnost materiálu) a tepelnou kapacitou c
(charakterizující jeho tepelně akumulační schopnost), pří-
padně κ = ρ.c, kde ρ je hustota materiálu. Poněvadž ρ lze zji-
stit snadno, je cílem identifikace nastavit správně λ a c
a odhadnout nejistotu tohoto nastavení. Stacionární měření λ
a c neposkytují s ohledem na požadovaný čas měření spoleh-
livé výsledky. Nestacionární (finančně náročná) měřicí zaří-
zení potřebují soubory kalibračních materiálů. Oba tyto pří-
stupy vymezují zpravidla přesnou velikost a tvar vzorku a
podmínky měření, čímž je jejich využitelnost pro neklasické
materiály značně omezena. Snahy o vývoj alternativních ne-
stacionárních postupů pro identifikaci λ a c v technické fyzi-
ce i v různých inženýrských disciplínách (známých v anglic-
ky psané literatuře jako “frequency-domain method”, “step-
heating method”, “hot-strip / hot-wire method”, “infra-red
photography approach” apod., většinou dosud bez širší od-
bornou veřejností užívaných českých ekvivalentů), doku-
mentují [1] a [4]. Přímé levné měřicí zařízení, navržené
a realizované na FAST VUT v Brně, vychází z metody „hor-
kého drátu”, podpořené netriviální původní matematickou
analýzou a originálním softwarem v jazyku MATLAB.

Měřicí zařízení
Zmiňované zařízení sestává z masivní (např. z pěnového

polystyrénu) izolační vrstvy Ω0, dvou dobře tepelně vodi-
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vých kovových (např. hliníkových) desek Ω1 a Ω2 a ze vzor-
ku materiálu Ω3, jehož tepelně-technické charakteristiky
nejsou apriorně známy.

Všechna Ωi s i ∈ {0, 1, 2, 3} mohou být považována za
oblasti v reálném euklidovském prostoru R3 s hranicemi ∂Ωi;
jako neprázdné jsou přitom brány pouze průniky ∂Ωi s ∂Ωj

pro dvojice (i, j) ∈ {(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3)}, při-
čemž ∂Ωi s i ∈ {1, 2, 3} (jako vnitřní kontakty) patří ∂Ω0, jež
obsahuje navíc kompletní vnější hranici Γ v R3. Řízené
tepelné toky jsou generovány na Γ1, což je část průniku ∂Ω1

s ∂Ω0. Teplota vně měřicí soustavy, a tedy i na Γ, je považo-
vána za konstantní. Vývoj teploty v čase je zaznamenáván
současně na Γ1 i na Γ2, což je část průniku ∂Ω2 s ∂Ω0.
Základní princip měření ilustruje obr. 1. Idealizovanou geo-
metrickou konfiguraci soustavy potřebnou se zvýrazněnou
vnější hranicí Γ a vnitřními kontakty s teplotními čidly Γ1

i na Γ2 ukazuje obr. 2, měřicí zařízení realizované na FAST
VUT v Brně během měření a po rozebrání obr. 3. Pro měře-
ní masivních částí staveb in situ lze Ω2 (včetně příslušných
teplotních čidel) odstranit; podrobnosti tohoto alternativního
řešení jsou popsány v [10].

Počátky vývoje původního měřicího zařízení uvedeného
typu na FAST VUT v Brně dokumentuje [8]. Matematické
zázemí [9], vycházející z upravené semianalytické Fouriero-
vy metody řešení nestacionární rovnice vedení tepla, opatře-
né okrajovými podmínkami Dirichletova i Neumannova ty-
pu (obdobně [4]), nevedla nicméně ke konstrukci dostatečně
rychlého, stabilního a účinného algoritmu pro identifikaci λ
a c; praktické výpočty tak zůstaly poplatné jednorozměrné-
mu zjednodušení. Revidovaný přístup, jehož matematická
podstata byla prezentována v [9], v maximálně možné míře
odstraňuje nebo preeliminuje okrajové podmínky Neuman-
nova typu, čímž se vyhýbá řadě známých obtíží inverzní
analýzy.

Výpočtová podpora
Pro jednoduchost – obdobně jako v [11] – uvažujme jedi-

nou oblast Ω v R3 s hranicí ∂Ω: na její části Γ nech� je přede-
psána Dirichletova nehomogenní okrajová podmínka v libo-
volném čase t ≥ 0 ve tvaru 

T = Tx ,

kde symbol Tx odkazuje na hodnoty teploty zaznamenávané
v čase (prakticky ve vybraných diskrétních časech), přičemž
na zbytku Θ hranice ∂Ω je obdobně předepsána Neumanno-
va okrajová podmínka

grad T ⋅ ν = p

se známými tepelnými toky p a vnější jednotkovou normá-
lou ν k ∂Ω. Používáme-li tečku pro označení parciálních
derivací podle t a označení skalárních součinů (.,.) v Lebes-
guově prostoru L2(Ω), analogicky rovněž 〈.,.〉D v L2(Γ) a 〈.,.〉N

v L2(Θ), můžeme integrální rovnici nestacionárního vedení
tepla, zahrnující obojí okrajové podmínky, zapsat jako 

a–1(Φ, Γ⋅ ) – B(Φ, Τ) = G (Φ) (1)

pro libovolné Φ z podprostoru Sobolevova prostoru W1,2(Ω)
funkcí splňujících podmínku Φ = 0 na Γ. Mimoto jsme pou-
žili označení a = λ/κ, b = 1/λ a

B(Φ, Τ ) = (div gradΦ, Τ) – 〈grad Φ⋅ν, T〉 ,  

G(Φ) = b 〈Φ, p〉N – 〈grad Φ⋅ν, T〉D, .

Ideální cíl představuje nalezení takové teploty T v prosto-
ru W1,2(Ω), že 

grad T ⋅ ν = q, 

jsou-li tepelné toky q předepsány rovněž na Γ. Tato podmín-
ka není redundantní – a a b, odvozené z λ a c, jsou totiž
dosud neznámé parametry. Reálným požadavkem, opírají-
cím se o metodu nejmenších čtverců, je nicméně minimali-
zace funkce

F(a,b) = 1/2〈b⋅q + gradT(a,b)⋅ν,b⋅q + gradT(a,b)⋅ν〉I , (2)

kde 〈.,.〉I zatím chápeme jako skalární součin v Bochnerově
prostoru abstraktních funkcí L2(I,W1,2(Ω)) pro jistý konečný
časový interval I začínající t = 0 (jeho praktické vyčíslení se
provádí obdélníkovým pravidlem s ohledem na měření v dis-
krétních časech). 

Pro časovou diskretizaci (1) na I lze použít Crankovo-
Nicholsonové schéma. Ačkoli nemáme k dispozici žádné ex-
plicitní vyjádření přibližného řešení (1), systém rozkladu Ω
na konečné prvky s kubickými hermitovskými polynomy
jako bázovými funkcemi umožňuje (v diskrétních bodech a

Obr. 1. Princip měřicí soustavy
1 – izolační vrstvy, 2 – kovové desky, 3 – měřený vzorek, 4 –

elektricky generované tepelné toky, 5 – teplotní čidla, 6 – záznam-
ník průběhu teplot obou kovových desek

Obr. 2. Geometrická idealizace měřicí soustavy 
používaná pro výpočtové simulace

Obr. 3. Měřicí zařízení 
(viz popis pod obr. 1) 
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časech) T nalézt i gradT přímo jako funkce a a b; podrobnos-
ti tohoto algoritmu lze nalézt v [11] a ve zobecněné podobě
v [10]. Je-li Θ prázdná množina, pak T ve (2) závisí díky
chybějícímu aditivnímu členu G(Φ) z (1) jedině na a, nikoli
již na b, což zjednodušuje veškeré výpočty. Toho lze dosáh-
nout i pro realistickou konfiguraci Ωi, i ∈ {0, 1, 2, 3}, avšak
jen v jednorozměrné idealizaci. Máme-li k dispozici nějaký
hrubý odhad a a b, jsme schopni minimalizovat F podle (2)
pomocí Newtonova iteračního algoritmu. Týž algoritmus lze
přizpůsobit, jak naznačuje [9], rozboru nejistot identifikova-
ných parametrů a a b podle [6] (“variance-based sensitivity
analysis” založená na Sobolevových indexech), případně
podle [12], s. 10 (pravděpodobnostní míry, rozklady “Kar-
hunen-Loève expansion” či “polynomial chaos expansion”)
či s. 25 (bayesovský přístup). 

Zobecnění (1), (2) atd. reálné geometrické konfigurace
měřicích zařízení přináší jisté technické obtíže a formálně
komplikované vzorce (pro jejichž odvození lze využít soft-
ware MAPLE), pocházející z preeliminací kontaktních
tepelných toků z Ω0, Ω1 a Ω2, avšak žádnou katastrofu pro
náš přístup; podrobná matematická analýza je obsažena
v [10]. Závislost T na b (na rozdíl od závislosti na a) je vždy
lineární, takže řešič založený na Newtonových iteracích si
může zachovat svou robustnost a efektivnost. 

Tři zařazené grafy dokládají především zmiňovanou
robustnost vytvořeného softwaru. Měření bylo prováděno na
vzorku pórobetonu; celkový čas měření byl 1 050 s, z toho
však vytápění trvalo 300 s, a následně bylo sledováno po-
stupné vychládání celé soustavy. Obrázek 5 je ukázkou prak-
tické konvergence Newtonova iteračního algoritmu v pří-
padě, kdy odhad a0 a b0 parametrů a a b je sotva řádový (což
se však při vývoji nových materiálů nezřídka stává) a měře-
ní generovaného tepelného toku i průběhu teploty v čase je
dosti hrubé; pro přehlednost je přitom sledována závislost
funkčních hodnot F z (2) na normovaných veličinách u =
= a/a0 a v = b/b0. Obrázek 6 ukazuje postupné změny v prů-
běhu teploty, její derivace ve směru kolmém na Γ1 a Γ2 a
odpovídajícího tepelného toku v celé měřicí soustavě v zá-
vislosti na čase. Dokumentuje výsledek prokládání naměře-
ných údajů nejbližším řešením příslušného evolučního pro-
blému šíření tepla ve smyslu metody nejmenších čtverců.

Měření 
Funkce prezentovaného měřidla je demonstrována výsled-

kem měření dřevovláknité izolační desky, která byla měřena
při dvou rozdílných úrovních vlhkosti. Vzorek s vnitřní rov-
novážnou vlhkostí při relativní vlhkosti vzduchu cca 30 % je
dále označován jako suchý (přesněji tzv. vzduchosuchý).
Tentýž vzorek byl posléze umístěn po dobu 36 h do vlhkého
prostředí s relativní vlhkostí vzduchu cca 95 % a dále je
označován jako vlhký. Pro oba vlhkostní stavy bylo realizo-
váno nestacionární měření součinitele tepelné vodivosti
a tepelné kapacity s dobou vytápění 600 s. 

Časové průběhy teplot na topné a měřicí desce jsou
vykresleny na obr. 7, z nějž lze vysledovat několik informa-
cí. Průběhy jsou pro vlhký a suchý vzorek obdobné, nicmé-
ně jistým způsobem posunuté. Z křivek odpovídajících top-
né desce je patrno, že u suchého vzorku se dosahuje vyšší te-
ploty (konkrétně o 0,24 K proti vlhkému vzorku). To je dáno
lepší tepelně izolační schopností suchého materiálu – prostu-
pu tepla je kladen vetší odpor. Z průběhů teplot na měřicí
desce rovněž vidíme, jak se teplotní vlna šíří vlhkým vzor-
kem rychleji, než je tomu v případě suchého vzorku. 

Obr. 4. Ukázka konvergence Newtonova iteračního algoritmu

Obr. 5. Postupné časové změny rozdělení teploty, jejího gradientu
a tepelného toku

Obr. 6. Optimalizace (2) metodou nejmenších čtverců
(tenkou plnou čárou je znázorněn průběh v izolaci, silnou plnou

čárou situace vytápěné desky, čerchovanou čárou situace
nevytápěné desky a tenkou čárkovanou čárou měřený vzorek)
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Výpočtový algoritmus, založený na iteračním algoritmu
numerického řešení inverzní úlohy vedení tepla, jenž je klí-
čovou součástí měřicího zařízení, je schopen nalézt takovou
kombinaci součinitele prostupu tepla a měrné tepelné kapa-
city materiálu, aby výsledek odpovídal (ve smyslu metody
nejmenších čtverců) naměřenému průběhu. Konkrétní vý-
sledky jsou prezentovány v tab. 1.

Tab. 1. Hodnoty suchého a vlhkého vzorku dřevovláknité izolace

Rozdíl v hodnotách tepelné kapacity, zde konkrétně
119,25 J·kg–1·K–1, souvisí s obsahem vlhkosti ve vzorku.
Podílem hodnoty tepelnou kapacitou vody (4 186,8 J·kg–1·K–1)
se obdrží hodnota 2,85 %, vyjadřující relativní rozdíl obje-
mové hmotnosti mezi vlhkým a suchým vzorkem. Porovná-
ním hodnot objemové hmotnosti vychází 2,92 %. 

Závěr
V rámci řešení projektu specifického vysokoškolského

výzkumu se podařilo v laboratoři stavební fyziky FAST
VUT v Brně vytvořit nestacionární přímé měřicí zařízení pro
stanovení tepelné vodivosti a tepelné kapacity stavebních
materiálů, jehož nákladová nenáročnost vychází z důkladné
matematické a numerické analýzy evolučního problému for-
mulovaného na základě poznatků klasické termodynamiky
a z vývoje originálního softwaru v programu MATLAB.

Navržený přístup je otevřený jak pro zahrnutí dalších ma-
teriálových charakteristik (pro obecně anizotropní materiál
je třeba uvažovat symetrickou matici součinitelů tepelné vo-
divosti třetího řádu, v případě nedokonalých kontaktů je ne-
zbytné do výpočtů zahrnout i vliv přestupu tepla apod.), tak
(s ohledem na nedeterministický charakter některých podmí-
nek experimentu) pro důkladnou citlivostní a stochastickou
analýzu. V současné době probíhá řízení ve věci ochrany
tohoto přístupu jako užitného vzoru.

Článek vznikl v rámci řešení projektu specifického
vysokoškolského výzkumu FAST-S-10-17 za podpory
výzkumného záměru MSM-0021630511 MŠMT ČR.
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Traditional methods of the measurements of basic ther-
mal technical characteristics of building materials,
namely of thermal conductivity and thermal capacity,
are hardly applicable to materials with varying moisture
contents in their pore space, to maturing concrete mix-
tures with controlled volume changes, as well as to
advanced insulation phase change materials. However,
a “hot-wire” approach enables us to construct a cheap
and direct measurement device, open to the uncertainty
analysis of measurements, too. Its very simple structure,
based on the controlled generation of heat flux into a lay-
ered structure, is compensated by the non-trivial compu-
tational approach, coming from the semi-analytical solu-
tion of initial and boundary value problems for corre-
sponding differential equations of heat transfer. 
The numerical discretization uses the Hermite finite-ele-
ment interpolation technique for the temperature field
and its gradient in the Euclidean space and the Crank-
Nicholson difference scheme in time. The required mate-
rial characteristics are obtained as outputs from the least
squares optimization, supported by a certain iterative
algorithm of the Newton type.

Obr. 7. Průběh teplot na topné a měřicí desce pro vlhký a suchý
vzorek dřevovláknité izolace

Objemová 
hmotnost

ρ

Součinitel tepelné 
vodivosti 

λ

Tepelná 
kapacita

c

 [kg.m-3]  [W.m-1.K-1] [J.kg-1.K-1] 

suchý 85,7 0,0458 2 268

vlhký 88,2 0,0499 2 387

Vzorek
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Bioremediace stavebních materiálů a konstrukcí
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Praha

Přírodní remediace je postup, při kterém je možné
pomocí mikroorganizmů vrátit solemi degradované a
kontaminované stavební materiály do původního stavu.
Zatímco bioremediační postupy používané např. při zne-
čištění půdy jsou poměrně dobře propracované, od-
straňování síranů a dusičnanů biologickým způsobem
z povrchu stavebních materiálů je dosud v začátcích.

Úvod
Autoři v literatuře [3], [4], [5], [9] navrhli k odstranění

síranů použití mikroorganizmů Desulfovibrio desufuricans,
případně Desulfovibrio vulgaris. Obě bakterie jsou schopny
disociovat sádrovec na Ca2+ a SO4

2– s následnou redukcí
SO4

2– na sulfan H2S a síru 2S, zatímco ionty Ca2+ reagují se
vzdušným CO2 na kalcit [6]. Výsledek tohoto působení je
časově náročný. Aplikace je dlouhodobá, a proto se metoda
nehodí tam, kde je požadován rychlý výsledek. Wasserbauer
[7] navrhl pro odstranění výkvětů solí dusíku směs řas a de-
nitrifikačních bakterií. Celé konsorcium mikrobů je ihned po
aplikaci na zdivo chráněno tenkou polyetylenovou fólií,
která brání vysychání minimálně do doby než denitrifikační
bakterie vrostou do pórů stavebního kamene.

Aplikace mikrobů ve vhodném růstovém médiu, které je
pro rozvoj bakterií zapotřebí, má však řadu potenciálních
problémů. Především se vytvářejí extracelulární polymerní
látky (EPS), které blokují póry kamene a zabraňují přiroze-
né migraci vlhkosti. Celkově se zvyšuje i povrchový mi-
krobní růst, který vytváří na kameni barevné skvrny, které
vznikají zvláště při růstu vzdušné kontaminace na organic-
kých živinách [8]. Zajímavé je, že metodiky pro remediaci
kamene si většinou nevšímají bioremediace vodorozpust-
ných solí, které považují pro stabilitu kamene za méně škod-
livou, a nejsou proto z tohoto hlediska subjektem pro inten-
zivní studium [1]. Poukazují na skutečnost, že občasný déš�
solné výkvěty smyje [5]. Pokud se ovšem výkvěty solí tvoří
v deš�ovém stínu (chrám sv. Víta v Praze [10], vnitřní líc ob-
louků Karlova mostu [11], [12]), potom se výkvěty solí stá-
vají vážným problémem pro stabilitu povrchových vrstev
kamene. Cílem článku je ukázat, že na stavebních objektech
existují přirozené, nebo také tzv. autobioremediační biolo-
gické i abiotické pochody, při kterých dochází v některých
případech k rychlému a samovolnému úbytku nahromadě-
ných solí dusíku. Výhodou těchto postupů jsou především
nízké finanční a pracovní náklady. 

Autobioremediace
Sloučeniny dusíku s povrchu zdiva se běžně omývají pit-

nou vodou, čistí parou pod mírným tlakem, odsolují meto-
dou falešného líce (velice pracné, možné pouze u malých
ploch)  nebo adsorpčními omítkami (nutné opakovat v del-
ším období). Mezi další často používané metody, avšak ne-

účinné na soli dusíku, náleží odsolování elektromigrací a
imobilizací solí pomocí fluorokřemičitanů. 

Podstatnou nevýhodou všech chemických metod je, že
soli ze stavebního kamene se neodstraňují, ale pouze bloku-
jí tak, aby v kameni nemohly migrovat. Navíc dosavadní
metody používané k odstranění salinity zdiva se zabývají
především blokováním síranů. Blokování solí dusíku neuva-
žují, protože neexistují nerozpustné dusičnany a dusitany,
které by nerozpouštěly povrch pískovců, a neovlivňovaly
tím tvorbu dalších škodlivých sekundárních minerálů. 

Přitom oxidy dusíku se na korozi kamene významně podí-
lejí. Při relativní vlhkosti minimálně 84 % vzniká na pískov-
covém kameni nepatrná vrstvička vody, ve které se rychle
rozpouštějí NO a NO2 za současné transformace na NO3

–.
Jako katalyzátor při této transformaci slouží přechodné kovy
Fe, Mn i Cu, které jsou uvolňovány z povrchu kamene kyse-
lými dešti, jež mohou rovněž obsahovat sloučeniny dusíku,
případně mikroflóru. Dotace železa probíhá např. z minerá-
lů, jako jsou limonit, jarosit, glaukonit a slída, dotace man-
ganu z minerálů, jako je hausmanit a manganit. Ve vlhkých
depozitech pak dusičnany těžkých kovů, které hydrolyzují,
rozpouštějí, a tím otvírají povrch pískovce za vzniku KNO3

a NaNO3 ledků, a tím umožňují vstup dalších kapalných a
plynných škodlivin do hlubších vrstev kamene.

Stájové objekty
Typická autobioremediace neboli přírozená remediace

dusičnanů byla pozorována na stájových objektech zámku
Ctěnice nedaleko Prahy. Zde bylo analyzováno zdivo ze čtyř
stájových objektů s cílem identifikovat místa ve stěnách
objektu s malým množstvím dusičnanů a velkým množstvím
chemoorganotrofních bakterií (tab. 1). I když určité anomá-
lie v celkovém počtu chemoorganotrofní flóry byly naleze-
ny, z tabulky je zřejmé, že na většině zdiva byla dobře patr-
ná nepřímá závislost mezi počtem bakterii a množstvím NO3

–

[mg.g–1]. Navíc byly ze zdiva izolovány kmeny, z nichž
některé náležejí mezi organizmy s denitrifikačními vlast-
nostmi (Pseudomonas sp., Bacillus licheniformis, Microco-
ccus sp., Corynebacterium sp.)

Autobioremediační procesy solí dusíku byly pozorovány i
na osinkocementové (dále OC) krytině stájových objektů
s jednopláš�ovou střešní krytinou. Podhled tvořila tepelně
izolační rohož z minerální vlny a heraklitové desky. Kon-

Bakterie NO3– Vlhkost zdiva

v 1 g zdiva [mg.g–1] U  [%]

102 178 9,3

103 206 10,4

104 149 9,7

105 7,5 11,5

106 23,5 9,4

Tab. 1. Porovnání množství bakterií s koncentrací NO3
a vlhkostí zdiva stájových objektů 
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denzát se na spodním líci tepelně zeslabené krytiny tvořil
v zimě nebo při náhlém ochlazení krytiny (např. deštěm).
Vlhkost pronikala do podstřešního prostoru také ze stájové-
ho objektu, který byl tímto způsobem odvětráván. Ovzduší
stáje obsahovalo kromě běžných složek vzduchu také vyšší
koncentraci amoniaku a dalších plynných produktů rozkladu
exkrementů. Tím vznikly ideální podmínky pro růst nitrifi-
kačních bakterií na osinkocementové krytině [13], [14].

1 Nitrosomonas sp.:
55 NH4

++ 76 O2 + 109 HCO3
– → C5H7O2N + 54 NO2

– + 
+ 57 H2O + 104 H2CO3

2 Nitrobacter sp.:
400 NO2

– + NH4++ 4 H2CO3 + HCO3
– + 195 O2 → C5H7O2N +

+ 3 H2O + 400 NO3
–

Rozpadlá krytina obsahovala až 0,3 % NO2
–, 8–10 %

NO3
–. Obsah volného CaO klesl z cca 20 % na 5 %. Vlhkost

krytiny v destruovaných místech byla výrazně vyšší v po-
rovnání s nepoškozeným povrchem. Aplikací suspenze
Ag2CO3 se degradace zastavila na dobu až deset let, čímž se
prokázalo, že na degradaci krytiny se podílejí nejen atmosfé-
rické, ale také biologické vlivy. V průběhu času se vodní pá-
ra z objektů koníren a kravínů srážela na spodním líci osinko-
cementové střešní krytiny, vyplavovala rozpustný Ca(NO2)2

a Ca(NO3)2 vytvořený nitrifikačními bakteriemi a spolupů-
sobila při zvýšení pórovitosti a oslabení pevnosti osinkoce-
mentu. Tentýž efekt nebyl nikdy pozorován na vepřínech.
Několikaletý průzkum vedl k poznání, že produkce NH3 ve
vepřínech je proti kravínům téměř čtyřikrát vyšší (tab. 2),
což růst nitrifikačních bakterií inhibuje [14], [15], [16].
Potvrzení popsaného jevu v kravínech a konírnách, bylo
nalezeno také na přípravnách vepřínů, které byly u analyzo-
vaných stavebních typů otevřené. Koncentrace NH3 byla
stopová a rozpad osinkocementové krytiny identický s roz-
padem na kravínech.

Karlův most
Pozoruhodný autobioremediační postup solí dusíku byl

pozorován na Karlově mostě po potopě v roce 2002. V roce
2003 stoupl obsah agresivních solí v porovnání s rokem
1994 u sledovaných oblouků č. III, IV a VI téměř ve všech
místech povrchové vrstvy (obr. 3). Zrychlující se vzestup
koncentrace solí na povrchu pískovcových kamenů byl
zvláště patrný u dusičnanů, kdy lokální koncentrace dosaho-
valy v létě 2003 až 80 mg·g–1 pískovcového kamene. V roce
2004 se obsah močoviny, amonných iontů, dusitanů a dusič-
nanů náhle snížil a nevrátil se k původním hodnotám (obr. 2).
Současně pokleslo i pH na řadě míst povrchu sledovaných
oblouků, a to z původních 6,5–8,0 v roce 1994 na 4,0–5,0
v roce 2003 (obr. 1). 

Uvedenou anomálii je možné přičíst potopě v srpnu v roce
2002, kdy voda dostoupila až do dvou třetin výše oblouků
Karlova mostu. Tehdy bylo na povrch Karlova mostu vnese-
no velké množství nejrůznějších organických nečistot
(bahno, zbytky rostlin, exkrementy zvířat a lidí, močovina).
Povodňová rezidua bylo možné částečně sledovat ještě rok

po povodni v podobě zvýšené koncentrace močoviny a čás-
tečně i amonných iontů v patách jednotlivých oblouků. 

Předpokládáme, že organické nečistoty (rostlinné a živo-
čišné bílkoviny ve vrstvách bahna) byly brzy po potopě roz-
loženy půdní mikroflórou za vzniku velkého množství orga-
nických kyselin, které způsobily pokles pH povrchu pískov-
ce. Po určité době, kdy mikrobní společenstvo rozložilo či
zneutralizovalo kyselé složky, proběhl vzestup pH způsobe-
ný zřejmě oxidační deaminací aminokyselin, které vznikly
při rozkladu bílkovin. 

Významný a rychlý pokles solí dusíku v povrchových
vrstvách oblouků Karlova mostu lze objasnit chemodenitri-
fikací anorganických solí. Ta může probíhat spontánně bu	

kravína vepřína

NO2
– 0,15 stopy

NO3
– 0,5 0,05

NH3 0,25 0,9

Ionty

Obsah v krytině

[mg·g–1]

Tab. 2. Průměrné složení kondenzátu na osinkocementové krytině
kravína

Obr. 1. Průběh pH na III. oblouku Karlova mostu 
v letech 1999-2004

Obr. 2. Pokles koncentrace sloučeniny dusíku v roce 2004, 
vliv chemodenitrifikace a denitrifikačních bakterií

Obr. 3. Koncetrace NO3
– v povrchové vrstvě pískovcového kamene

Karlova mostu (6. oblouk – střed v letech 1994-2004)
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v oblasti pH menší než 5,5 (takové podmínky byly nalezeny
na řadě míst klenebních oblouků), nebo při reakci kyseliny
dusité s amoniakem, močovinou, případně s aminokyselina-
mi. Rovněž tyto látky se po potopě nacházely v relativně
vysokých koncentracích na klenebních obloucích. Předpo-
kládáme proto, že právě chemodenitrifikace se nejvíce podí-
lela na prvotním rychlém poklesu NO2

–, případně NO3
– brzy

po záplavách v roce 2002. 

2 HNO2 +2 NH3 → 4 H2O + 2 N2 ,
5 CO(NH2)2 + 6 HNO3 → 5 CO2 + 13 H2O + 8 N2 .

Na ni pak navazoval, případně paralelně působil, bakte-
riální proces denitrifikace, řízený fakultativními anaerobi a
aerobi (Bacillus, Pseudomonas, Achromobacter spp.)

2 NO2
– + 8 H+ + 6 e– → N2 + 4 H2O .

Za nepřítomnosti kyslíku je denitrifikace účinnější. Jestli-
že je v prostředí dostatek organických látek jako donoru H+

pro redukci NO3
– (což je případ Karlova mostu), pak reakce

probíhá i za přítomnosti kyslíku?

Závěr
Uvedené poznatky naznačují, že autobioremediační

postupy nemusí být v terénu tak vzácné, jak se zprvu před-
pokládalo. Doporučuje se proto další průzkum, případně
praktické využití. Remediační metoda nevnáší na zdivo další
toxické soli, je kromě přípravy mikroorganizmů relativně
nenáročná a lze ji s úspěchem použít v širokém rozsahu tep-
lot (5-30 ˚C).  

Článek vznikl za podpory projektu 103/06/1801 GA ČR
„Analýza spolehlivosti vlastností stavebních materiálů a
konstrukcí s přihlédnutím k jejich změnám v čase a
časově proměnným vlivům“.
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Bioremediation is a technique allowing returning con-
taminated and salt-degraded building materials to their
original state by using microorganisms. Whereas 
the bioremediation procedures used e.g. for polluted soil
have been relatively well elaborated, the problems of
removing sulphates and nitrates from the surfaces of
building materials still wait for adequate research.
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V článku jsou uvedeny poznatky z fyzikálního a matema-
tického modelování proudění vody v předpolí bočního
lichoběžníkového přelivu se širokou korunou lichoběžní-
kového průřezu. Tyto poměry se vyskytují například u pře-
livů umístěných v tělesech ochranných hrází nebo v před-
polí odběrných přelivných objektů závlahových soustav.
Charakteristiky proudění byly měřeny v laboratorních
podmínkách na fyzikálním modelu a srovnány s výsled-
ky získanými dvourozměrným numerickým modelem.

Úvod
U ochranných hrází je nejčastější příčinou poruchy jejich

přelití [1]. Při neřízeném přelití často dochází k protržení
hráze [2] s nekontrolovatelně se zvětšujícím průlomovým
otvorem v místě, které mnohdy nelze dopředu spolehlivěji
určit. Následkem je vznik přívalové vlny v zahrází blízké
zvláštní povodni, což může mít pro chráněné území mnohdy
horší následky než pro území nechráněné. Proto se doporu-
čuje ochranné hráze vybavovat bezpečnostními přelivy,
které při větších průtocích, než je návrhový průtok ochranné
hráze, zamezí protržení hráze následkem jejího neřízeného
přelití. Budování bezpečnostních přelivů v ochranných hrá-
zích sleduje současné evropské i světové trendy.

Z hydraulického hlediska jde u bezpečnostního přelivu
ochranné hráze o boční přepad, což je složitý a dosud ne
zcela vyřešený jev. Přepad přes boční přeliv ovlivňuje řada
parametrů, mimo jiné režim proudění a geometrické pod-
mínky koryta a přelivu [3]. 

Z hlediska konstrukce ochranné hráze jsou nejčastějším
typem bočních přelivů lichoběžníkové přelivy se širokou ko-
runou lichoběžníkového průřezu. Tento typ byl proto před-
mětem výzkumu uvedeného v dalším textu.

Článek obsahuje výsledky experimentálního měření a nu-
merických výpočtů 2D numerickým modelem proudění v před-
polí bočního přelivu a výsledné srovnání výsledků obou
postupů. Cílem je především ověřit možnost použití 2D mo-
delu proudění pro uvedený typ úloh.

Shrnutí výzkumů proudění 
na bočním přelivu

Hydraulickým řešením bočního přepadu se věnuje dlou-
hodobě celá řada autorů u nás i ve světě [4]-[10] atd. Jedná
se o výzkumy prováděné na fyzikálních modelech, skuteč-
ných objektech, případně s pomocí matematických modelů. 

Jednotliví autoři se zaměřovali na studium variability
parametrů, jako jsou Froudovo kritérium Fr, šířka přelivu bp,
šířka koryta bd, šířka koruny přelivu tp, výška koruny přeli-
vu nade dnem koryta sp, úhel nátoku α atd., dominantně ve
vztahu k součiniteli průtoku Cd. Variabilita parametrů je vel-

mi široká a jejich vliv různý [11] a nelze jej zcela obsáhnout
jedním univerzálním a dostatečně přesným řešením, proto se
používají modely s určitým stupněm schematizace.

De Marchi [4] na základě svého výzkumu bočního přepa-
du zavedl zjednodušující předpoklad konstantní měrné ener-
getické výšky po délce přelivu. Za tohoto předpokladu se
hloubka vody podél bočního přelivu ve směru toku při říč-
ním proudění zvětšuje a při bystřinném proudění zmenšuje.

Fyzikálnímu výzkumu bočního přepadu se u nás systema-
ticky věnoval Kunštátský [6]. Autor prováděl výzkumy po-
mocí fyzikálního modelování proudění přes boční přeliv.
V teoretickém rozboru uvádí řešení přepadu podle mnoha
autorů se zaměřením na výsledky de Marchiho [4]. Sérii 
100 pokusů na fyzikálním modelu závěrem porovnává s vypo-
čítanými hodnotami délky přelivné hrany a polohy hladiny.

Umístěním přelivu a tvorbou výmolů v předpolí bočního
přelivu v oblouku toku se zabývali Agaccioglu a Onen [12].
Na základě fyzikálního výzkumu autoři doporučují přeliv
umis�ovat na konci oblouku konkávního břehu.

Fyzikálnímu modelování bočního přelivu se také věnova-
li Lee a Holley [13], kteří popsali vztahy pro určení součini-
tele průtoku přes boční přeliv. Přitom se věnovali vlivu sklo-
nu dna, sklonu břehů, drsnosti povrchů a asymetrii proudě-
ní. Naměřené hodnoty porovnali s numericky vypočítanými
hodnotami.

Emiroglu se spolupracovníky [14] se ve své práci věnoval
vhodnosti použití přístupu pro stanovení součinitele přepadu,
kdy byla zjednodušeně uvažována konstantní měrná ener-
getická výška podél přelivu [4], [6] u bočního obdélníkové-
ho přelivu a bočního lichoběžníkového labyrintového pře-
livu. Výsledky teoretického rozboru autor porovnal s expe-
rimentálně naměřenými hodnotami. Závěrem konstatoval,
že pro boční lichoběžníkový přeliv a režim říčního proudění
lze spolehlivě použít přístup dle de Marchiho [4].

Usazováním splavenin v předpolí bočního přelivu se za-
býval Rosier [10]. Výsledky svého měření porovnal s vý-
sledky autorů Hagera [15] a Subramanya, Awasthy [7].

Burgin a Holley [16] popsali vlastní metodu výpočtu pře-
padu přes boční přeliv založenou na modelech HEC-1,
HEC-2 a SIDEHYD. Hodnoty získané touto metodou po-
rovnali s experimentálně naměřenými hodnotami.

Z výzkumů vyplývá, že pro dobrý návrh bočního přelivu
je nezbytná znalost proudění v předpolí bočního přelivu.

Výzkumů, které podrobně řešily proudění v předpolí boč-
ních přelivů, případně se zabývaly otázkami spojenými s je-
jich dispozičním řešením, je relativně málo.

Metodika
Postup řešení spočíval v souběžném experimentálním a

numerickém modelování proudění v předpolí bočního přeli-
vu. Oba postupy byly koncipovány ve vzájemném měřítku
1:1 tak, aby bylo možné přímé porovnání dosažených vý-
sledků. Předběžné numerické simulace umožnily optimali-
zovat nátokovou sekci fyzikálního modelu a také délku úse-
ku za bočním přelivem.
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Experimentální výzkum sestával z následujících kroků:

– návrh fyzikálního modelu s ohledem na rozměry a možnos-
ti Laboratoře vodohospodářského výzkumu (LVV), na po-
žadavky pro osazování bezpečnostních přelivů v ochran-
ných hrázích a na případnou možnost přepočtu výsledků
na větší rozměry dle modelové podobnosti;

– návrh modelovaných scénářů postihujících různé dělení
průtoků;

– měření, zpracování a vyhodnocení změřených dat.

Numerické řešení spočívalo v aplikaci 2D matematického
modelu [19]. Probíhalo v následujících krocích:

– návrh náhradní oblasti tvarově a rozměrově shodné s fyzi-
kálním modelem;

– stanovení okrajových podmínek v souladu s podmínkami
na fyzikálním modelu;

– kalibrace modelu (okrajových podmínek, turbulentního
modelu);

– vlastní výpočet jednotlivých variant modelových scénářů
(tab. 1).

Následně bylo provedeno porovnání hodnot veličin změ-
řených na fyzikálním modelu a hodnot získaných pomocí
numerického modelu.

Fyzikální experimenty

Návrh fyzikálního modelu
Fyzikální model bočního přelivu [17] (obr. 1) byl navržen

s ohledem na dodržení mezních podmínek modelové podob-

nosti pro proudění za dominantního působení tíhových sil
dle Froudova kritéria Fr [18] 

(1)

kde α je součinitel kinetické energie, v je rychlost, g je tího-
vé zrychlení a h je hloubka vody.

Při takto dodržených mezních podmínkách se mohou vý-
sledky experimentů následně přepočítávat dle Froudova kri-
téria na větší měřítka.

Předmětem výzkumu bylo proudění v předpolí bočního
lichoběžníkového přelivu se širokou korunou lichoběžníko-
vého průřezu. Boční zavázání přelivu bylo voleno ve sklonu
1:4, vodorovná část přelivné hrany měla délku bp = 1,5 m,
celková délka přelivné hrany včetně zavázání byla Bp = 2,3 m,
šířka vodorovné části koruny přelivu byla tp = 0,2 m. Výška
vodorovné části koruny přelivu nade dnem koryta byla 
sp = 0,313 m. Sklon návodní strany přelivu určoval sklon
ochranné hráze 1:2. Koryto bylo lichoběžníkového průřezu
s levobřežní svislou stěnou a pravobřežním svahem ve sklo-
nu 1:2. Šířka koryta ve dně byla bd = 1 m. Podélný sklon dna
koryta byl i0 = 0,00. Schéma modelu s rozměry zobrazují
obr. 2 a obr. 3.

Návrh modelových scénářů
Podrobně bylo měřeno a vyhodnoceno proudění přes pře-

liv pro čtyři varianty dané průtokovými stavy, které popisu-
je tab. 1. Testovací pokus (T_60_00) reprezentoval ověřova-
cí měření pro stanovení vhodného tvaru nátoku na model.
Varianty odpovídaly kombinacím odtoku korytem a přepadu
přes boční přeliv. Průtoky vycházely z možností laboratorní-
ho zařízení, kapacity žlabu a bočního přelivu.

Měření
Pro každou variantu dle tab. 1 byla provedena podrobná

měření všech souvisejících veličin popisujících proudové
pole. Na fyzikálním modelu byla měřena úroveň hladiny zh,

Odtok Q d

[l/s]

T_60_00 60 60 0 ověřovací pokus

V_60_20 80 60 20

V_60_40 100 60 40

V_60_60 120 60 60

V_00_60 60 0 60

Varianta
Přítok Q h Přepad Q p

Poznámka

[l·s–1]

Tab. 1. Hydraulické stavy

Obr. 1. Pohled na model, stav při variantě V_60_60

Obr. 2. Schéma pro značení veličin, půdorys

Obr. 3. Schéma pro značení veličin, řezy A-A´ a B-B´
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složky bodové rychlosti ux a uy, trajektorie proudu formou
stopovače (barvivo, konfety) a také specifický průtok q přes
boční přeliv.

Měření úrovně hladiny a složek bodové rychlosti bylo
provedeno ve svislicích v půdorysném rastru se vzájemnou
odlehlostí bodů (obr. 5 až obr. 8):

– Δx = 0,50 m, Δy = 0,20 m v části modelu před a za boč-
ním přelivem (ve směru proudu),

– Δx = 0,25 m, Δy = 0,20 m v úrovni bočního přelivu.

Měření úrovně hladiny bylo provedeno ultrazvukovým
měřidlem po dobu 20 s, následovalo vyhodnocení střední
hodnoty úrovně hladiny v čase. 

Měření složek bodových rychlostí bylo provedeno UVP
Monitorem XW-Psi. Vertikální složka bodových rychlostí
nebyla měřena. Měření složek okamžitých bodových rychlo-
stí bylo prováděno po dobu 30 s v jednom bodě opět s vy-
hodnocením střední hodnoty v čase. Poloha měrných bodů
na svislicích byla proměnná dle místa měření.

Průtok Qh byl stanoven pomocí měrného Thomsonova
přelivu. Průtok Qp byl stanoven jako součet dílčích průtoků
naměřených Thomsonovým přelivem v jednotlivých sekcích
bočního přelivu širokých 0,1 m.

Zpracování a vyhodnocení naměřených dat
Průměrná svislicová rychlost byla vyhodnocena z průbě-

hu bodových rychlostí po svislici. Vektory experimentálně
získaných průměrných svislicových rychlostí (v porovnání
s numerickými výsledky) zobrazují obr. 5 až obr. 8. Úroveň
hladiny je vyhodnocena v podélném řezu vedeného osou
koruny přelivu a v příčném řezu B – B´(dle obr. 2).

Podrobně je experiment s měřením, zpracováním a vyhod-
nocením dat popsán v práci [17]. Vyhodnocené vektory prů-

Obr. 4. Dělení náhradní oblasti na konečné prvky

Obr. 5. Vektory průměrné svislicové rychlosti u varianty V_60_20

Obr. 6. Vektory průměrné svislicové rychlosti u varianty V_60_40

Obr. 7. Vektory průměrné svislicové rychlosti u varianty V_60_60

Obr. 8. Vektory průměrné svislicové rychlosti 
u varianty V0_00_60
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měrných svislicových rychlostí a úroveň hladiny následně
sloužily pro porovnání s 2D numerickým výpočtem.

Numerické modelování
Proudění v předpolí bočního přelivu bylo simulováno

dvourozměrným modelem proudění. Jde o model vycházejí-
cí z řídících rovnic dle [19] řešených metodou konečných
prvků programem SMS 10.0 – FESWMS.

Vstupní předpoklady
Při 2D numerickém řešení byly zavedeny následující zjed-

nodušující předpoklady.
Bylo uvažováno ustálené proudění. Vzhledem k převláda-

jícímu plošnému rozměru oblasti byl uvažován směr proudě-
ní odpovídající horizontální rovině. Vertikální složka rych-
losti se projeví pouze v prostoru bočního přelivu u břehů
hráze. Lze předpokládat, že její velikost neovlivní výrazněji
průměrné svislicové rychlosti ani celkový charakter proudo-
vého pole.

Proudění probíhalo o volné hladině po pevném nepohyb-
livém dně, sklon dna byl menší než sklon kritický i0 = 0 < ik,
byla uvažována konstantní hustota kapaliny, smyková napě-
tí v kapalině byla vyvolaná turbulencí a molekulární visko-
zitou. Smyková napětí na hladině a Coriolisovy síly byly
zanedbány.

Matematická formulace problému
Model vychází z rovnice spojitosti (2) a dvou pohybových

rovnic (3) a (4) zapsaných pro podmínky ustáleného proudě-
ní [20]:

(2)

(3)

(4)

kde h je hloubka vody, vsx a vsy jsou složky průměrné svisli-
cové rychlosti, x, y jsou prostorové souřadnice, τxx, τxy, τyx,τyy

jsou složky smykových napětí způsobené turbulencí a τbx a
τby jsou složky smykových napětí na dně, zb je úroveň dna a
ρ je hustota vody.

Pro řešení smykových napětí způsobených turbulencí byl
použit Boussinesqův přístup zavádějící „celkovou“ viskozi-
tu υτ [20]

(5)

Celková viskozita je počítána jako součet tří složek ve tvaru [20]

(6)

kde υτ0 je základní viskozita daná vlastnostmi tekutiny (na-
př. ovlivněná teplotou nebo obsahem suspendovaných čás-
tic) zahrnující kinematickou viskozitu, cυ1, cυ2 jsou součini-

tele turbulentní viskozity, je třecí rychlost 

u dna a |J| je determinant Jacobiovy transformační matice
souřadnic výpočtového elementu (při použití metody koneč-
ných prvků).
Složky smykového napětí na dně jsou vyjádřeny takto:

(7)

(8)

kde n je součinitel drsnosti dle Manninga [21].
Okrajové podmínky na jednotlivých hranicích náhradní

oblasti (obr. 4) jsou:

na přelivné hraně h|Γ1,1
= hn < hk, (9a)

na odtoku h|Γ1,2
= hd , (9b)

na přítoku vsx|Γ2,1
= vsx0, (9c)

na přítoku vsy|Γ2,1
= 0, (9d)

na stěnách vsx = vsy|Γ2,2
= 0. (9e)

Použitý software SMS 10.0 – FESWMS využívá k řešení
uvedených rovnic (2) až (8) při okrajových podmínkách (9)
metodu konečných prvků [20]. 

Vymezení náhradní oblasti
Výpočtová oblast vycházela z tvaru a rozměrů fyzikální-

ho modelu v měřítku 1:1. Zahrnovala úsek s přelivem, náto-
kovou sekci, úsek koryta před přelivem a za ním. Oblast byla
diskretizována čtyřúhelníkovými a trojúhelníkovými koneč-
nými prvky proměnné velikosti. Velikost prvků byla v místě
zavázání přelivu do svahu hráze zmenšena, aby byla co nej-
výstižněji postihnuta břehová čára. Výpočtová oblast s děle-
ním na prvky je zřejmá z obr. 4. Součinitel drsnosti povrchu
dle Manninga byl shodný s fyzikálním modelem, tj. v kory-
tě n = 0,017 a na koruně přelivu np = 0,011. 

Zadání okrajových podmínek
Okrajové podmínky byly zadány na hranicích náhradní

oblasti následovně. Na hranici Γ2,1 reprezentující přítok byly
zadány složky průměrné svislicové rychlosti vsx a vsy odvoze-
né z průtoku Qh. Hranice Γ2,2 reprezentovala nepropustnou
stěnu bez tření o její povrch. Na hranici Γ1,2 reprezentující
odtok, byla zadána známá (na fyzikálním modelu stanovená)
hloubka vody h.

Zvláštní pozornost byla věnována zadání okrajové pod-
mínky na povodní hraně koruny bočního přelivu. Na této
hranici Γ1,1, byla zadána konstantní hloubka vody, která byla
nižší než kritická hloubka hk v daném místě. Uvedený způ-
sob zadání dolní okrajové podmínky na přelivu nemá
významný vliv na úroveň hladiny před přelivem a lze ji po-
užít pouze u přelivů, kde na jejich koruně vznikne přibližně
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kritické proudění. Takto zadaná úroveň hladiny umožňuje
modelový dopočet kritické hloubky proti proudu vody. Ta již
není po délce přelivu konstantní a lépe tak vystihuje poměry
na přelivné hraně. 

Pro řešené varianty uvedené v tab. 1 byla okrajová pod-
mínka na Γ1,1 zadávána dle tab. 2.

Kalibrace modelu
Kalibrace numerického modelu byla provedena s využi-

tím naměřených dat na fyzikálním modelu. Byla provedena
pro první variantu V_60_20 a spočívala ve stanovení základ-

ní viskozity υt 0 a součinitelů turbulentní viskozity cυ1, cυ2 tak,
aby bylo dosaženo co nejlepší shody výsledků numerických
výpočtů s hodnotami naměřenými na fyzikálním modelu. 

Porovnávána byla úroveň hladiny zh v příčném řezu osou
přelivu B – B´ a podélném řezu v ose koryta A – A´ dle obr. 2.
Naměřené a vypočtené hodnoty jsou spolu s relativní od-
chylkou znázorněny na obr. 13. Relativní odchylka je defi-
nována následovně:

(10)

kde h´ je experimentálně určená hloubka vody a h je hloub-
ka vody získaná numericky. 

Dále byla porovnána kvalitativní shoda rychlostního pole
znázorněného na obr. 5. Ukázalo se, že vliv součinitele cυ1 je
velmi obtížně vyhodnotitelný vzhledem k minimálním roz-
dílům v úrovni hladiny v ose koryta a také vzhledem k tomu,
že na proudění měl tento součinitel kvalitativně shodný efekt
jako změna hodnoty základní viskozity. Kalibrací získané
hodnoty pro výpočet proudění jak v korytě, tak i na přelivu,
byly stanoveny υt0 = 0,005, cυ1 = 0, cυ2 = 0,1.

Odchylky mezi výsledky numerického a fyzikálního
experimentu byly největší v místě koruny bočního přelivu.
Důvod této odchylky spatřujeme ve způsobu zadávání okra-
jové podmínky na bočním přelivu a v zanedbání vertikální
složky vektoru rychlosti u numerického modelu, dále se mů-
že projevit větší měrou chyba měření na fyzikálním modelu
v místech malých hloubek. Celkově však lze konstatovat
dosažení přijatelné shody.

Porovnání výsledků – verifikace numerického modelu
Porovnání výsledků (verifikace) získaných pro ostatní va-

rianty bylo provedeno již beze změny parametrů numerické-
ho modelu. Verifikace byla provedena kvalitativním porov-

Varianta h d  [m] h n  [m] h k  [m] Q h  [l·s–1]

V_60_20 0,355 0,026 0,0263 80

V_60_40 0,379 0,041 0,0417 100

V_60_60 0,4015 0,054 0,0546 120

V_00_60 0,4015 0,054 0,0546 60

Tab. 2. Hodnoty okrajových podmínek a kritické hloubky 
u jednotlivých variant

Obr. 9. Úroveň hladiny zh a specifický průtok q 
v podélné ose přelivu, V_60_20

Obr. 10. Úroveň hladiny zh a specifický průtok q 
v podélné ose přelivu, V_60_40

Obr. 13. Úroveň hladiny zh v příčném řezu B-B´ (obr. 2), V_60_20

Obr. 11. Úroveň hladiny zh a specifický průtok q 
v podélné ose přelivu, V_60_60

Obr. 12. Úroveň hladiny zh a specifický průtok q 
v podélné ose přelivu, V0_00_60
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náním vektorů průměrné svislicové rychlosti zobrazených na
obr. 5 až obr. 8. Kvantitativní porovnání naměřených a vypo-
čtených hodnot bylo provedeno obdobně jako u kalibrace
modelu pro úroveň hladiny a specifický průtok v podélné ose
přelivu (obr. 9 až obr. 12) a pro úroveň hladiny v příčném
řezu přelivu B-B´ dle obr. 2. Výsledky porovnání jsou patrné
na obr. 13 až obr. 16, kde je znázorněna také relativní
odchylka hodnot. 

Z porovnání hodnot získaných experimentálně a numeric-
ky plyne relativně dobrá shoda velikosti i směru vektorů
průměrných svislicových rychlostí a úrovně hladiny. Úroveň
hladiny v místě návodní hrany koruny přelivu dosahovala
největší odchylky 5 mm u varianty V_00_60 a 4 mm u vari-
anty V_60_20. Relativní odchylka měřených a numericky
získaných úrovní hladiny je pak u jednotlivých variant zná-
zorněna na obr. 13 až obr. 16.

Závěry a zhodnocení
Pro řešení hydraulických poměrů v prostoru bočního hrá-

zového přelivu bylo použito fyzikálního a numerického
modelování. Cílem bylo především ověřit použitelnost 2D

modelu plošného proudění pro řešení proudění v předpolí
bočního přelivu.

Kalibrace numerického modelu ukázala vliv kinematické
turbulentní viskozity υt 0 a součinitelů turbulentní viskozity
cυ1, cυ2. Nejlepší shody naměřených a vypočítaných hodnot
bylo dosaženo při υt 0 = 0,005, cυ1 = 0 a cυ2 = 0,1. Kalibrace
také naznačila způsob zadávání okrajové podmínky (10b) na
povodní hraně široké koruny přelivu.

Z porovnání výsledků fyzikálního a numerického modelo-
vání vyplývá poměrně dobrá kvalitativní i kvantitativní
shoda průběhu sledovaných veličin, tj. rychlostí proudění a
úrovně hladiny. 

Provedený výzkum naznačil prostorové rozdělení rych-
lostního pole při jednotlivých variantách průtoků v toku a na
přelivu. Ukazuje se, že v korytě za přelivem (v jeho blízkos-
ti) vzniká zóna s nižšími rychlostmi, kde lze předpokládat
usazování materiálu neseného proudem, což potvrzují i jiné
studie, např. [10]. Rozsah této zóny se logicky zvětšuje se
zvětšujícím se poměrem Qp/Qd.

Kvantitativní shoda byla stanovena u jednotlivých variant
zejména porovnáním úrovně hladiny vody. Relativní od-
chylka se až na dva změřené body pohybovala maximálně
do 5 % a nejčastěji do 3 %.

Zvláštní pozornost byla věnována zadání okrajové pod-
mínky na povodní hraně koruny bočního přelivu. Numeric-
ké testy ukázaly, že je nejvhodnější zadat konstantní hloub-
ku vody, která je nižší než hloubka kritická (dokonalý pře-
pad). Model v následujícím uzlu dopočítá kritickou hloubku,
která již není podél přelivu konstantní. Takto zadaná okrajo-
vá podmínka umožňuje lépe popsat proudění na přelivu.

Závěry výzkumu prokazují dobrou použitelnost 2D nume-
rických modelů pro daný typ úloh. Zanedbání vertikální
složky vektoru rychlosti nevede k výraznému ovlivnění cel-
kového charakteru proudového pole.

Článek vznikl za podpory projektu NAZV QI 92A139.
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Dvořák, L. – Říha, J. – Zachoval, Z.: Flow Modelling in
the Forebay of the Side Dam Spillway

The article presents the findings obtained from the phys-
ical and mathematical modelling of water flow in the
forebay of a trapezoid-shaped side spillway with a wide
crest of a trapezoidal cross-section. Such parameters
occur, for example, in spillways situated in the bodies of
protective dams or in forebays of intake overflow struc-
tures of irrigation systems. The flow characteristics were
measured on a physical model in laboratory conditions
and compared to the results from a 2D numerical model.
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