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Počítačové modelování interakce nadložních
staveb s postupující ražbou tunelu

Ing. Eva NOVOTNÁ, Ph.D. 
Ing. Tomáš JANDA, Ph.D. 

Ing. Olga ŠPAČKOVÁ 
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

1. Úvod
Při stavbě tunelů v zastavěných oblastech je sledovanou

oblastí zejména vliv ražby na nadložní stavby. Deformace
nadložních staveb jsou závislé na tvaru poklesové kotliny
způsobené ražbou. Ukazuje se, že je důležitá zejména veli-
kost nadložní stavby a její postavení vzhledem k ose tunelu.
V článku [2] jsou popsány možnosti předpovědi tvaru pokle-
sové kotliny a způsoby stanovení největších přípustných
deformací nadložních staveb.

Neopomenutelný vliv na tvar poklesové kotliny má inter-
akce stavby na povrchu s nadložím tunelu. Způsob výpočtu
poklesu stavby je popsán ve druhém oddílu (obr. 1). Příklad
jednoduchého nosníku pak ilustruje vývoj tvaru poklesové
kotliny v jednotlivých fázích ražby tunelu procházející pod
nadložní stavbou. Výpočet v případě velkých, a zejména ne-
rovnoměrných poklesů, zohledňuje nelineární chování, kdy
dochází k oddělení zeminy od konstrukce. 

Výpočet tvaru poklesové kotliny je možný pomocí mate-
matického modelování, např. metodou konečných prvků
(MKP). Podrobný třírozměrný (3D) model by byl časově vel-
mi náročný, ne-li neproveditelný. Ve třetím oddílu je krátce
popsán dvourozměrný model popisující analyticky chování
zeminy ve směru třetího rozměru (značeno 2D3D), který
díky jednoduchosti co do počtu konečných prvků, představu-
je vhodný nástroj pro tento výpočet. Díky malému množství
prvků se zkrátí výpočetní čas na minimum. Tento model je
z pohledu MKP 2D v příčném profilu raženého tunelu s tím,
že popisované vlastnosti jsou analyticky rozvedeny do podél-
ného směru. Tím vznikne 3D popis chování zeminy [1].

Čtvrtý oddíl je věnován možnostem využití bayesovské
statistické metody, která umožňuje aktualizovat apriorně sta-
novené parametry 2D3D modelu prostřednictvím věrohod-
nostní funkce na základě měření posunů in situ.

2. Názorná představa o dopadu ražby 
na nadložní stavby 

Tvar poklesové kotliny způsobené ražbou tunelu je zná-
zorněn na obr. 2. Přírůstek poklesu způsobený vyražením
segmentu se dá velice dobře vyjádřit funkcí ve tvaru 

(1)

Při sledování vlivu ražby tunelu na sedání nadložních vrstev horniny je nutno zohlednit vliv interakce horniny se
stavbami na povrchu. V článku je popsán efektivní model umožňující tuto interakci sledovat i v případě velkých
a nerovnoměrných poklesů.

Computational modelling of the interaction between surface structures and advancing 
tunnel drifting 

While monitoring the impact of tunnel drifting on the settlement of the overlying rock layers, the influence of interac-
tions of rock with buildings on the surface must be taken into account. The article describes an effective model which
enables us to observe this interaction even in the case of big and unequal subsidence rates.

Obr. 1. Tvar poklesové kotliny způsobené ražbou tunelu 
pod stavbou Obr. 2. Tvar poklesové kotliny způsobené ražbou tunelu
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Apriorní odhad parametru a lze získat z materiálových vlast-
ností horninového prostředí. K aposteriornímu zpřesnění
této hodnoty slouží výsledky extenzometrického měření. 

Pro výpočet interakce lze vyjádřit tuhost podloží pomocí
fiktivních podpor („pružin“) s využitím známého dvoupara-
metrického modelu. Vnitřní podpory vystihují tuhost pro-
středí v tlaku (oedometrickou), krajní podpory pak vliv
smyku [3].

(2)

Obr. 3. Stavba na pružném podloží

Vyjádříme pokles vrcholu klenby i-tého segmentu, který
je způsoben poklesem ΔV právě raženého segmentu obr. 2
jako 

Δv(xi,h,zi) = ΔV{η1, η2, …, ηI}T = ΔVηη , (3)

kde ηη je vektor vyjadřující průběh poklesu tunelu v jeho
vrcholu ve směru osy z.

Podmínky rovnováhy vyjadřující interakci sil působících
mezi vrchní stavbou a nadložím tunelu a vyvolaných defor-
macemi tunelu v hloubce h od úrovně základové spáry vyjá-
dříme ve tvaru

(4)

kde 

(5)

je matice tuhosti konstrukce rozdělena na čtyři submatice a
Kz je matice tuhosti horninového prostředí s prvky definova-
nými v (2).

Princip sledování interakce
Pro ilustraci postupu výpočtu jsme zvolili jednoduchý

model, v němž je nadzemní stavba nahrazena nosníkem a
tvar podélné deformace v koruně tunelu po jeho segmentech
stupňovitou funkcí. Kdo má rád názor, může si představit, že

konstrukce tunelu i obklopující prostředí má zanedbatelnou
smykovou tuhost. K vystižení reálného stavu slouží 2D3D
model popsaný ve třetím oddílu. Podrobný výpočet je prove-
den na základě těchto předpokladů:

– horninové prostředí se chová pružně;
v základové spáře nemůže dojít k oddělení konstrukce od

jejího podloží. 

Výpočet probíhá standardním způsobem. Vzniklá nepřija-
telná tahová síla narušuje rovnováhu skutečného stavu (obr. 5)
a musí být odstraněna iterací podmínek rovnováhy (3).

Obr. 4. Model interakce nosníku s podložím při procházející ražbě

Obr. 5. Schéma nosníku na pružném podloží, 
pod nímž právě prochází ražba tunelu.

Příklad výpočtu 1
Prvním krokem výpočtu je stanovení sil v podporách od

účinků vlastní tíhy a též výchozí tvar deformované základo-
vé spáry před započetím ražby. Tento stav je znázorněn na
obr. 6a, který představuje souhrnný výsledek parametrické
studie. V ní je oedometrická tuhost K1 proměnná a smyková
tuhost K2 se s ní mění v poměru K2/ K1 = 1,58. Výsledný tvar
poklesů v základové spáře po ražbě prvního segmentu uka-
zuje obr. 6b. Parametrická výsledná deformace základové
spáry po ražbě segmentů je na obr. 6c a konečný stav pak
zachycuje (opět v rámci parametrické studie) obr. 6d. 

Pro pevně stanovené materiálové parametry (zde konstan-
ta K1) představuje řez jednotlivými plochami pro K1 = konst.
průběh deformované základové spáry.

3. Zjednodušený 2D3D model pro popis
chování zeminy v okolí raženého tunelu

V reálném (horninovém) prostředí nelze vliv smykové
tuhosti zanedbat a je třeba vektor příčinků poklesů ηη vyjád-
řit přesněji. K tomu slouží 2D3D model.

Z extenzometrického měření lze získat příčinkové funkce
svislých posunů v závislosti na vzdálenosti z tunelové čelby
od svislice extenzometrických kotev (obr. 7). Za předpokla-
du, že v dostatečně dlouhém úseku L, v němž se uplatní vliv
ražby, se heterogenita a anizotropie materiálu projeví pouze
v rovině xy, zatímco v podélném směru prostředí nemění své
fyzikální vlastnosti, můžeme získat průběh posunů v okolí
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Obr. 6. Výsledné tvary základové spáry objektu v jednotlivých fázích ražby tunelu

a)

b)

c)

d)
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okamžité polohy tunelové čelby překlopením křivek na obr. 7
kolem osy x v místě extenzometru, pod nímž se právě nachá-
zí čelba (obr. 8). Za předpokladu homogenity ve směru z se
v důsledku ražby segmentu o tlouš�ce b křivka celkového
posunutí pouze přesune vpravo, jak patrno z obr. 9.

Obr. 7. Extenzometrické měření posunů v různých hloubkách 
pod terénem

Obr. 8. Průběh svislého posunu vrcholu klenby vzhledem 
k poloze čelby

Obr. 9. Změna průběhu posunutí vlivem ražby segmentu b

Z rozdílu posunů vyjádřených oběma křivkami lze bez
ohledu na materiálové vlastnosti zjistit přírůstek posunutí
vyvolaný ražbou segmentů

Δv(z) = v(z – b) – v(z) = v(z – b/2) – v(z + b/2) . (6)

Při praktické aplikaci se nejprve vyhladí extenzometricky
naměřený polygon svislých posunů pomocí „spline“ funkcí
vytvořených pomocí l’Hermitových polynomů. Následně se
provede odečet podle vztahu (1) a obě větve křivky Δv se
aproximují funkcemi

(7)

Podrobnosti výpočtu lze nalézt v [1] a [4].

4. Bayesovská aktualizace parametrů 
modelu pomocí extenzometrických měření

Parametry 2D3D modelu, tj. parametr α a materiálové
parametry, mohou být kalibrovány v rámci extenzometric-
kých měření. V této části je prezentována kalibrace paramet-
ru α a přírůstku vertikálního posunu od výrubu jednoho seg-
mentu Δvo, ze kterého mohou být dále odvozeny materiálo-
vé parametry, přičemž θ je vektor parametrů modelu, jež
chceme kalibrovat, tj. θ = {Δvo, α}.

Pro kalibraci je použita pravděpodobnostní metoda baye-
sovského odhadu, která umožní kombinovat apriorní expert-
ní odhad s reálnými měřeními. Pravděpodobnostní popis pa-
rametrů umožňuje kvantifikaci nejistot v jejich odhadu a mo-
delování náhodného chování horninového prostředí při raž-
bě tunelu. 

Kroky Bayesovské analýzy: 

– stanovení apriorního pravděpodobnostního rozdělení
parametrů modelu p(θ);

– výpočet věrohodnostní funkce (likelihood function) para-
metrů θ s ohledem na naměřené hodnoty označené jako
obs. Věrohodnostní funkce je vyjádřena 

L (θ ¦obs) = Pr (obs ¦θ); (8)

– výpočet aposteriorního odhadu rozdělení pravděpodob-
nosti parametrů θ, který je poměrný k součinu apriorní
hustoty pravděpodobnosti a věrohodnostní funkce

p (θ ¦obs) ∝ L (θ ¦obs) p (θ ); (9)

– aposteriorní odhad musí být dále znormalizován tak, aby
platilo, že integrál hustoty pravděpodobnosti p (θ ¦obs)
přes celou doménu θ je roven jedné.

Veškeré výpočty prezentované v této části jsou prováděny
v diskrétním prostoru, tj. všechny náhodné veličiny (para-
metry modelu) jsou diskretizovány a výpočty s nimi jsou
prováděny jako maticové operace. 

Vertikální deformace podél osy tunelu mohou být vypo-
čteny pomocí jednoduchých analytických vztahů. Celkový
posun ve vzdálenosti z od tunelové čelby, vi(z) je roven

(10)

kde Δvo a α jsou kalibrované parametry modelu a vo je ma-
ximální posun ve vzdálenosti z → ∞, který je vyjádřen vzta-
hem, ve kterém b označuje délku vyraženého záběru 

(11)

Pro orientaci osy z je zachována konvence z předchozích
částí. Předpokládáme, že parametr α je stejný před čelbou
i za ní, tj. že α+ = α – .
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Příklad výpočtu 2
K bayesovské aktualizaci využijeme výsledků odhadu

parametrů pomocí měření z kotvy extenzometru Ext24
umístěné v hloubce 18,5 m. Základem pro stanovení aprior-
ního rozdělení pravděpodobnosti parametrů α a Δvo je dvou-
parametrický model, ze kterého plyne 

(12)

kde jsou náhodné proměnné materiálové konstanty. Pro jed-
noduchost jsme považovali proměnné α a Δvo za statisticky
nezávislé veličiny, tj. 

p(θ) = p(α, Δvo) = p(α) p(Δvo) (13)

Pro parametr a je na základě expertního odhadu použito log-
normální rozdělení p(α) se střední hodnostou 0,13 a směro-
datnou odchylkou 0,11. Značná nejistota odhadu tohoto
parametru je reflektována velkým rozptylem použitého apri-
orního rozdělení (obr. 10a). 

Apriorní rozdělení pravděpodobnosti parametru Δvo,
p(Δvo), bylo stanoveno simulací náhodných materiálových
parametrů E, ϕ a c, pro které byly pomocí 2D3D modelu
vypočteny odpovídající posuny Δvo. Tyto náhodné hodnoty
Δvo byly použity pro nalezení apriorního pravděpodobnost-
ního rozdělení p(Δvo). Pravděpodobnostní rozdělení mate-
riálových parametrů jsou shrnuta v tab. 1. Materiálové para-
metry byly uvažovány jako závislé, závislost byla popsána
expertně odhadnutými korelačními koeficienty. Vzhledem
k náročnosti výpočtů MKP byla využita metoda LHS (Latin
Hypercube Sampling – [3]), která vyžaduje malé množství
náhodných realizací proti simulaci Monte Carlo. Na základě
výběru 20 náhodných kombinací materiálových parametrů
bylo vypočteno 20 hodnot posunů Δvo, kde každá z nich má,
jak vyplývá z podstaty LHS, stejnou pravděpodobnost. Nale-
zené apriorní rozdělení p (Δvo) je lognormální se střední hod-
notou –2,53 mm a směrodatnou odchylkou 0,51(obr. 10b).

Tab. 1. Rozdělení pravděpodobnosti materiálových parametrů 
pro stanovení apriorního rozdělení posunu Δvo

Věrohodnostní funkce reflektuje při bayesovské analýze
informace získané měřením nebo pozorováním. K dispozici
je M měření, která jsou označena jako obs = {vobs,1, vobs,2, …,
vobs,M} a jsou měřena ve vzdálenostech z1, z2, …, zM od čelby
tunelu. Věrohodnostní funkce může být interpretována jako
pravděpodobnost, že naměřený posun vobs,i ve vzdálenosti zi

od tunelové čelby by byl predikován s použitím určité kom-
binace parametrů modelu θ. Protože očekáváme normálně
rozdělenou chybu v odhadu posunutí, pro množinu pozoro-
vání obs definujeme věrohodnostní funkci jako 

(14)

kde fv(v) je hustota pravděpodobnosti normálního (Gausso-
va) rozdělení se střední hodnotou v(zi,θ) a směrodatnou
odchylkou σ; v(zi,θ) je posunutí ve vzdálenosti zi od čelby
tunelu vypočtené podle rovnice (8) a (9). Směrodatná od-
chylka byla zvolena σ = 5 mm.

Jak je vidět z věrohodnostní funkce parametrů α a Δvo (ze
sdružené hustoty pravděpodobnosti na obr. 11), parametry
vykazují silnou závislost. Naměřené hodnoty tedy mohou
odpovídat situaci, kdy přírůstky deformací Δvo jsou relativ-
ně malé a rovněž útlum deformací podél osy tunelu, popsa-
ný parametrem α, je pozvolný. S rostoucím Δvo musí být i
útlum deformací rychlejší, tj. a větší, aby byly naměřené
hodnoty reálné.

V posledním kroku je toto pozorování kombinováno s apri-
orním odhadem, který výrazně omezuje především možný
rozsah přírůstku deformací Δvo. Díky apriornímu odhadu
jsme v podstatě vyloučili vyšší hodnoty Δvo. Aposteriorní
pravděpodobnost má tudíž relativně malý rozptyl (obr. 11). 

Aposteriorní pravděpodobnost je, v souladu s rovnicí (9),
vypočtena

(15)

přičemž C je normalizační konstanta vypočtená dle  

(16)

kde ΩΔvo
a Ωα jsou definiční obory parametrů Δvo resp. α.

a)

b)

Obr. 10. Bayesovský odhad parametru 
a) α – apriorní odhad, věrohodnostní funkce vypočtená z měření

extenzometru Ext24 v hloubce 18,5 m a aposteriorní odhad; b) Δvo
(přírůstek vertikálního posunu od výrubu jednoho segmentu) –

apriorní odhad, věrohodnostní funkce vypočtená z měření exten-
zometru Ext24 v hloubce 18,5 m a aposteriorní odhad

Pravděpo-
dobnostní 
rozdělení

Střední
hodnota

Směrodatná 
odchylka

E  [MPa] 60 18
ϕ [deg] 34 3,4
c  [kPa] normal 5 2
E  [MPa] 100 25
ϕ [deg] 28 2,8
c  [kPa] 25 10

Ukazatel

sedimenty

břidlice

Obr. 11. Sdružená hustota pravděpodobnosti parametrů Δvo

a α – apriorní odhad, věrohodnostní funkce vypočtená z měření
extenzometru Ext24 v hloubce 18,5 m a aposteriorní odhad
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Naměřené hodnoty byly porovnány s vypočtenými hodno-
tami posunů (obr. 12). Výpočet byl proveden s použitím
středních hodnot aposteriorních odhadů parametrů, které
jsou označeny jako αOPT a Δvo,OPT. 

Obr. 12. Porovnání vertikálních posunů vypočtených pomocí aktu-
alizovaných parametrů modelu (tj. pomocí středních hodnot apos-

teriorních odhadů) s extenzometrickým měřením 

5. Závěr
Při stavbě tunelů v zastavěných oblastech je nutné sledo-

vat vliv postupující ražby na stavby na povrchu. Jejich
deformace jsou závislé zejména na tvaru poklesové kotliny
způsobené postupující ražbou. Její tvar závisí nejen na mate-
riálových vlastnostech horniny v okolí tubusu tunelu a pou-
žité metodě ražby tunelu, ale v jednotlivých fázích ražby i na

interakci horniny s konstrukcí na jejím povrchu. V článku
byla ukázána možnost počítačového modelování této inter-
akce a ilustrována jednoduchým příkladem nosníku. Model
zohledňuje i nelineární chování systému (odtržení konstruk-
ce od základové spáry). Tohoto modelu je možno využít ke
kalibraci vstupních hodnot poklesů do navrženého 2D3D
modelu pro výpočet chování horniny v okolí čelby raženého
tunelu. Model je velmi efektivní při výpočtech zahrnujících
pravděpodobnostní přístup. Zejména při použití postupů
založených na metodě Monte Carlo (včetně modifikací, jako
je např. LHS), je nutné zkrátit výpočetní čas na minimum.
V posledním oddílu je navržena i možnost využití bayesov-
ského přístupu ke zpřesnění modelových parametrů. 

Článek vznikl za dílčí podpory projektu 
TA01030245 GA ČR a přispění MŠMT ČR 
v rámci výzkumného záměru MSM 6840770001.
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Zesilování a disipativní charakteristiky hliněných
zdí při cyklickém zatížení

Ing. Martin WÜNSCHE
AV ČR – Ústav teoretické a aplikované mechaniky, v.v.i.

Úvod
Velká část staveb v Evropě, které řadíme ke kulturnímu

dědictví, má opakující se nebo podobný konstrukční systém,
tvořený zděnými obvodovými zdmi a dřevěnými stropními
konstrukcemi. Postupem času se ukázalo, že tyto konstruk-
ční celky jsou velice zranitelné vůči seizmickému zatížení.
Je tedy vhodné hledat takové způsoby vyztužení, při kterých
nebude dosaženo ztráty kulturní hodnoty movité památky,
ale co je také důležité, nebude docházet ke ztrátám na lid-
ských životech.

V laboratoři Ústavu teoretické a aplikované mechaniky
AV ČR byl v rámci evropského projektu NIKER (New Inte-
grated Knowledge based approaches to the protection of cul-
tural heritage from Earthquake – induced Risk) proveden
výzkum chování hliněných zděných konstrukcí při seizmickém
zatížení. Jednotlivé vzorky byly vystaveny kombinaci svislé-
ho tlaku a cyklického vodorovného zatížení působícího v hla-
vě stěny. Bylo sledováno chování původních nevyztužených
konstrukcí, a následně hledána optimální varianta zesílení
neporušeného a porušeného zdiva. U všech vzorků bylo pro-
vedeno zesílení na obou površích. Výsledky měření všech
typů vyzkoušených vzorků mohou sloužit pro preventivní
posílení zdiva v oblastech s vysokým rizikem seizmického
zatížení a také pro opravu zdiva poškozeného trhlinami [1]. 

Zkušební sestava a vzorky

Materiálové vlastnosti
Pro účely zkoušek byly připraveny hliněné cihly o rozmě-

rech 240x115x71 mm. Materiálové vlastnosti byly stanove-
ny na základě laboratorních testů, charakteristické vlastnos-
ti výztužných polyesterových sítí viz tab. 1 [5], [6]. Malta
byla ze stejného materiálu jako pro výrobu cihel. 

Zkušební vzorky
K testování byly použity malé stěny o rozměrech (tlouš�-

ka x šířka x výška) 240x1 050x1 295 mm. Pro lepší manipu-
laci byly vyzděny do ocelového profilu U300, ve kterém
byla vytvořena montážní oka. Celá stěna byla poté jeřábem
uložena do zkušebního zařízení.

Prvním testovaným vzorkem byl nevyztužený stěnový ele-
ment. Po následném vzniku deformací byla pro experimen-
tální část na oba jeho povrchy aplikována výztužná polyeste-

rová geosí� a byla provedena nová zkouška (obr. 1c). V dal-
ším postupu bylo provedeno posílení neporušeného vzorku
výztužnnými polyesterovými geosítěmi Miragrid GX 35/35
(TENCATE).na obou površích. Vzorek nebyl před aplikací
zesílení porušen trhlinami ani jinými dislokacemi. Poté byla
na jeho povrch nanesena cca 2 cm tlustá vrstva hliněné omít-
ky [2]. Vzorky hliněných stěn uvádí obr. 1. 

Zkušební sestava a zatěžování jednotlivých vzorků
Jednotlivé vzorky byly namontovány do speciálního zaří-

zení, které umožnilo současně vzorek zatěžovat svislým tla-
kem a cyklickým vodorovným zatížením. Schéma zkoušky
je uvedeno na obr. 2.

Poškození zdiva je nejrozšířenějším typem poruchy, příčinou ztráty použitelnosti a seizmické kapacity budovy. Díky
tomu byla nastolena otázka nutnosti posilování stěn vhodnými technikami, aby byla zvýšena  seizmická kapacita, a
zároveň i disipace energie konstrukce.

Strengthening and dissipative characteristics of earthen walls under cyclic load

The damage of structural masonry walls is one of the most widespread harming injuries and the cause of the loss of
serviceability and seismic capacity for a building. It has brought to light the necessity to strengthen them with reinforc-
ing systems in order to achieve their upgrading to the necessary seismic and energy dissipation capacity.

Tab. 1. Vlastnosti materiálů

ρ pevnost pevnost E 

[kgm–3]
v tahu 
[MPa]

v tlaku 
[MPa]

 [GPa]

hliněné cihly 
(CLAYTEC)

2 000 0 5,5 3,5

hliněná malta 
(CLAYTEC) 

1 900 0,2 1,5 0,023

Název
Oka sítě 

[mm]

geosítě  polyester 

Miragrid GX 35/35 
(TENCATE)

 (v obou směrech)
25x25

Název 

Vlastnosti

Pevnost v tahu

35 kN/m

a) b) c)

Obr. 1. Nevyztužená hliněná stěna (a), vyztužená hliněná stěna (b), 
vyztužená stěna porušená (c) 
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Obr. 2. Schéma zkušebního systému

Tři hydraulické válce vyvozovaly svislý tlak, který byl na
vzorek přenášen z ocelového „klobouku“ v hlavě stěny, jenž
umožnil rovnoměrné rozložení svislého zatížení po celé
horní straně zkušebního vzorku. Vodorovné cyklické zatíže-
ní (v horní části stěny) bylo vyvozováno servohydraulickým
válcem MTS 250 kN, jak je znázorněno na obr. 2. Horizon-
tální posun v horní části stěny a posuny na hlavních diago-
nálách byly měřeny snímači LVDT.

Jako první byla provedena statická zkouška, při níž byl
vyvozován pouze svislý tlak. Všechny válce vyvozovaly
svislou sílu 80 kN. Z této zkoušky byly získány deformační
charakteristiky stěny. Poté bylo zahájeno cyklické zatěžová-
ní kombinované se svislým zatížením s postupným zvyšová-
ním amplitudy vysouvání válce. Vodorovné zatížení bylo
předepisováno sinusovou křivkou.

Počáteční amplituda 2,5 mm se postupně zvyšovala po
kroku 2,5 mm. Horní hranice amplitudy, a tím i závěrečný
krok zkoušky, byla závislá na rozsahu porušení vzorku. Zvy-
šování bylo zastaveno, jakmile vodorovné síly závislé na
řízené deformaci začaly klesat. V každém kroku byly prove-
deny celkem tři cykly. Frekvence vodorovného zatížení byla
konstantní 0,1 Hz po celou dobu zkoušky.

V průběhu testu se prováděla kontrola svislého zatížení, aby
byla vyvozována pokud možno konstantní síla 80 kN. Dále
byla měřena a zaznamenávána posunutí v hlavě a patě stěny a
deformace na diagonálách vzorku stěny. Sled trhlin a jejich
rozvoj byl zaznamenáván po každém kroku (2,5 mm) [3].

Výsledky

Nevyztužená stěna (HS1)
V průběhu zkoušky bylo zaznamenáváno průběžně něko-

lik veličin, z nichž nejpodstatnější pro vyhodnocení byla
vodorovná síla vyvozovaná servohydraulickým válcem

MTS 250,0kN a vodorovné přemístění na opačné straně zdi,
než působila vodorovná síla. Vznikající diagonální trhlina
tvaru X je charakteristická pro smykové zatížení. Obalovou
křivku znázorňující vodorovné síly působící na stěnu v jed-
notlivých krocích a jí odpovídající vodorovná posunutí lze
sledovat na obr. 3 [3].

Porušená stěna vyztužená  polyesterovou sítí (HS2)
Experimentálně bylo provedeno vyztužení deformované

zdi. Jako výztužný prvek byla použita polyesterová geosí�.
Vzorek byl nejprve na povrchu řádně očištěn od úlomků a
prašných částic, a následně na povrch aplikována výztužná
polyesterová geosí�, na kterou byla nanesena hliněná omítka
v tlouš�ce cca 2 cm. Při testu bylo sledováno šíření trhlin
v centrální části vzorku. Vzhledem k vysoké koncentraci napě-
tí v této oblasti vznikla významná trhlina zřejmá na obr. 4.
Obalová křivka pro tento způsob vyztužení již porušené
stěny je na obr. 5 [3].

Obr. 4. Pohled na trhlinu a omítku oddělenou od stěny 

Obr. 5. Obalová křivka, HS2 vyztužená porušená 
hliněná stěna HS1

Stěna vyztužená polyesterovou sítí (HS3)
Na stěnu vyztuženou polyesterovou sítí byla nanesena hli-

něná omítka. Trhliny na povrchu, vzniklé během zkoušky,
představují kombinaci dvou škod, a to trhliny ve zdivu a
praskliny v omítce, vzniklé pohybem geosítě. Důležitým fa-
ktorem při hodnocení tohoto způsobu vyztužení je úvaha
o chování na rozhraní mezi omítkou a povrchem stěny. Vli-
vem různé tuhosti v porovnání s podkladem může být dosa-
ženo odtržení omítky od podkladu, ovšem tento faktor se
uplatní v případech, kdy je rozdíl v tuhostech markantní,
v případě hliněné omítky je tento faktor vlivem velmi po-
dobné tuhosti málo zřetelný. V tomto případě zůstala polyes-
terová mřížka ukotvena k podkladu, došlo pouze k odtržení
relativně tenké vrstvy omítky od podkladu. Obalová křivka
pro tento způsob vyztužení již porušené stěny je na obr. 6 [3].Obr. 3. Obalová křivka, HS1 nevyztužená hliněná stěna
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Obr. 6. Obalová křivka, HS3 vyztužená hliněná stěna

Stěna vyztužená polypropylenovou sítí (HS4)
Podobně jako u stěny vyztužené polyesterovou sítí byla

provedena varianta s vyztužením polypropylenovou sítí.
Obalová křivka pro tento způsob vyztužení již porušené stě-
ny je na obr. 7 [3].

Obr. 7. Obalová křivka, HS4 vyztužená hliněná stěna

Porovnání
Provedené testy poskytují důležité závěry. Shrnutí výsled-

ků je názorně ukázáno a vysvětleno na grafech. Všechny

vzorky vyzkoušené pomocí disipace energie, která byla
vypočítána z plochy hysterezní křivky pro jednotlivé cykly,
můžeme porovnat na obr. 8. Nejlepší disipace energie, jak je
z obrázku patrné, bylo dosaženo u zesílení polypropyleno-
vou geosítí. Zajímavé je porovnání nevyztuženého vzorku se
stejným porušeným vzorkem, ovšem s polyesterovou geosí-
tí. Sí� zlepšila útlum téměř na původní stav [3].

Dále jsou výsledky a interpretace zkoušek na hliněné cih-
lové zdi prezentovány na základě deformační kapacity [4].
Pozornost je věnována zejména  výsledné duktilitě μu (která
se rovná poměru mezi konečným posunutím δu a elastickým
posunutím δe). Je zřejmé, že výsledky jsou, pokud jde o de-
formační kapacitu, ovlivněny několika faktory, a to geometrií
vzorku, úrovní komprese a okrajovými podmínkami. V zá-
věru jsou konečné hodnoty posunutí velmi rozptýlené. Mi-
nimální hodnota se vztahuje k vzorku HS1 a odpovídá 0,76 %. 

Elastické posunutí je závislé na technice zesílení (obr. 10).
Z obrázku je patrné, že nejnižší hodnota pružného pusunu je
u nevyztuženého vzorku HS_1. U vzorku HS_2 je hodnota
zlepšena vlivem chování polyesterové sítě, která byla apli-
kována na povrch vzorku. Elastické posunutí vzorku HS_3,
což byla stěna neporušená, na kterou byla aplikována polys-
terová sí�, má výsledný pružný posun vyšší. Největšího elas-
tického posunu bylo dosaženo aplikací polypropylenové sítě
na povrch vzorku HS_4. Hodnota duktility vzorků je velmi
nízká, ale téměř homogenní (obr. 11).

Obr. 9. Konečný posun

Obr. 8. Porovnání disipace energie jednotlivých vzorků
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Obr. 10. Pružný posun

Obr. 11. Duktilita

Závěr
V článku byl představen jeden z možných způsobů posíle-

ní, spočívající v aplikaci polyesterových a polypropyleno-

vých geosítí na konstrukce situované v oblastech s výraz-
ným seizmickým zatížením. Je možné konstatovat, že se
tento způsob vyznačuje vynikající odolností proti požáru,
dobrou kompatibilitou s podkladním materiálem (hliněnou
stěnou) a také tím, že z hlediska tepelně-technických poža-
davků nedojde k ovlivnění prostupu vodních par a součinite-
le prostupu tepla.

V současnoti probíhají v Ústavu teoretické a aplikované
mechaniky testy zaměřené na aplikaci dalších zesilujících
technik na materiálově stejné vzorky stěn. Výsledky tohoto
výzkumu chování hliněných stěn v seizmicky aktivních ob-
lastech mohou být cenným odkazem pro budoucí výzkum. 

Článek vznikl za podpory evropského projektu NIKER
(New Integrated Knowledge based approaches to the
protection of cultural heritage from Earthquake –
induced Risk), No. 244123.
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Úvod
Jedním z hlavních cílů ve všech oblastech lidské činnosti

je snižování energetické spotřeby a minimalizace odpadů.
Podpora Evropské unie ve snaze zvýšit energetickou účin-
nost se stává rozhodující pro konkurenceschopnost firem,
zajištění jejich dodávek a splnění ekologických požadavků,
které vyplývají z Kjótského protokolu. Ve stavebnictví exi-
stuje výrazný potenciál ke snížení energetické spotřeby. Jeli-
kož více než 40 % energie je spotřebováno prostřednictvím
budov, byla v rámci Evropské unie zavedena legislativa
vedoucí k jejímu snížení. Směrnice EPBD (Energy Perfor-
mance of Building Directive) [1] vyžaduje od všech člen-
ských států zpřísnění stavebních předpisů a zavedení průka-
zů energetické náročnosti budov. V roce 2010 byla vydána
EPBD II [2], která její požadavky výrazně zvyšuje. Členské
státy tak musí vyhovět mnohem přísnějším kritériím a poža-
davkům, například povinnosti stavět od roku 2020 domy
s téměř nulovou potřebou energie (veřejné budovy musí tuto
podmínku splňovat již od roku 2018), zavedení cenově opti-
mální metodologie pro stanovení minimálních požadavků
jak pro obálky budov, tak pro jejich vnitřní technologická
zařízení.

Tyto neustále se zpřísňující  požadavky vyžadují vyrábět
takové stavební materiály, které najdou uplatnění v nízkoe-
nergetických a pasivních domech, do budoucna v domech
„nulových“. Ačkoli nejdůležitější u těchto typů staveb z hle-
diska energetické bilance je tepelná izolace, rovněž nosné
konstrukce by měly splňovat vysoké tepelně technické poža-
davky. Z tohoto důvodu se v poslední dekádě na trhu se sta-
vebními materiály objevily  dutinové cihly, které tradiční
plné téměř vytlačily. Nicméně vývoj dutinových cihel byl
velmi rychlý a jejich tepelně-izolační vlastnosti byly vylep-
šovány v podstatě jen intuitivně. Experimenty v ustálených
podmínkách dokazují, že takovýto přístup může leckdy vést
k chybám.

V nedávné době se na trhu objevily nové typy dutinových
cihel. Zatímco původní mají dutiny vyplněny vzduchem,
u nových typů  jsou vyplněny izolačními materiály, např.

minerální vlnou, expandovaným polystyrénem. Na první
pohled se může zdát, že plnění dutin těmito materiály nemá
význam, protože součinitel tepelné vodivosti suchého static-
kého vzduchu je nižší než součinitel tepelné vodivosti uve-
dených alternativních materiálů, nicméně opak může být
pravdou. V dutinách vyplněných pevnou fází totiž dochází
k výrazné eliminaci přenosu tepla zářením, a proto může být
u nich celkový součinitel tepelné vodivosti nižší než souči-
nitel tepelné vodivosti tradičních dutinových cihel vyplně-
ných vzduchem.

V článku je stanoven efektivní součinitel tepelné vodivos-
ti dutinových cihel vyplněných minerální vlnou a expando-
vaným polystyrénem kombinovanou experimentálně-počíta-
čovou metodou. Nejprve je proveden „semi-scale“ experi-
ment s dutinovou cihlou, vystavenou rozdílným podmínkám
na vnitřní a vnější straně. Toto uspořádání poskytuje cenné
informace o hustotě tepelného toku a teplotním poli napříč
cihlou. Následně je provedena počítačová simulace, která
vychází z naměřené hustoty tepelných toků a pole teplot,
s cílem optimalizovat tepelné parametry použitých materiá-
lů a stanovit efektivní součinitel tepelné vodivosti dutino-
vých cihel s alternativními výplněmi.

Experiment „semi-scale“
V rámci experimentu  bylo použito zařízení  pro testování

velkých vzorků a částí pláš�ů obvodových budov v různých
podmínkách klimatického zatížení [3], [4]. Měřicí zařízení
se skládá ze dvou klimatických komor propojených tunelem
(obr. 1). Zatímco konstrukční řešení komor vychází z běžné
komerční verze pro udržování teploty a relativní vlhkosti,
konstrukční řešení propojovacího tunelu je specifické, díky
speciálním otvorům je možné do vzorku instalovat sondy
pro měření teploty, relativní vlhkosti a dalších veličin.

Byla testována dutinová cihla, do které byly instalovány
sondy pro nepřetržité zaznamenávání teploty. Zaznamená-
vali ji odporové sondy firmy Ahlborn s přesností ±0,4 ˚C
v rozmezí od –20 ˚C do 0 ˚C a ±0,1 ˚C v rozmezí od 0 ˚C do

V článku je prezentována kombinovaná analýza za účelem stanovení efektivního součinitele tepelné vodivosti duti-
nových cihel vyplněných různými izolačními materiály. 

Computational simulation and experimental verification of the effective thermal 
conductivity coefficient of hollow bricks 

The article presents combined analysis aimed at the determination of the effective thermal conductivity coefficient 
of hollow bricks filled with different insulation materials.  

Počítačová simulace a experimentální ověření
efektivního součinitele tepelné vodivosti 
dutinových cihel
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70 ˚C. Na bočních stranách cihly byly instalovány cylindric-
ké sondy typu Ahlborn FQA020C pro měření hustoty tepel-
ného toku. Tyto sondy jsou ∅ 33 mm a jejich přesnost se
udává ±5 % z měřené hodnoty. 

Obr. 1. Experimentální zařízení

Během experimentu byly udržovány konstantní hodnoty
teploty a relativní vlhkosti v obou komorách. V první komo-
ře (teplé) byla udržována teplota 30±1 ˚C, ve druhé (stude-
né) 15±1 ˚C. Relativní vlhkost byla v obou komorách 30±2 %.
Schéma rozmístění měřicích sond uvnitř dutinové cihly je na
obr. 2. Celkem byly použity 4 sondy pro monitorování hus-
toty tepelného toku (HF1 – HF4), 4 sondy pro monitorování
teploty uvnitř klimatických komor a 12 sond pro monitoro-
vání teploty uvnitř dutinových cihel (sondy 1-7 pro dutino-
vou cihlu vyplněnou polystyrénem, VIII-XII pro dutinovou
cihlu vyplněnou minerální vlnou). Rozměry dutinové cihly
byly 500x247x249 mm.

Obr. 2. Rozmístění sond uvnitř dutinové cihly

Základní fyzikální vlastnosti cihelného střepu byly získá-
ny gravimetrickou metodou a héliovým pyknometrem. Ob-
jemová hmotnost cihly byla 1 389 kg/m3, hustota matrice
2 830 kg/m3 a otevřená pórovitost střepu 0,509 m3/m3. Sou-
činitel tepelné vodivosti v suchém stavu byl měřen impulsní
metodou přístrojem ISOMET 2104, jeho hodnota byla sta-
novena na 0,30 W/mK. Součinitel tepelné vodivosti expan-
dovaného polystyrénu byl 0,039 W/mK [5]. Součinitel tepel-
né vodivosti minerální vlny je závislý na její objemové
hmotnosti, v případě minerální vlny extrahované z dutin
cihel byla stanovena na 102 kg/m3 a na základě této hodno-
ty byl určen součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK [6].

Experimentální výsledky byly získány pro dva typy duti-
nových cihel, umístěných současně do měřicího zařízení –
první cihla byla vyplněna expandovaným polystyrénem,
druhá minerální vlnou. U obou typů byla zaznamenávána
hustota tepelných toků na teplé a studené straně, z nichž byly
vypočteny průměrné hodnoty. Stejným způsobem byla zís-
kána průměrná teplota pro teplou a studenou komoru.
Výsledky experimentu jsou shrnuty v tab. 1 a tab. 2.

Tab. 1. Dutinová cihla vyplněná polystyrénem

Tab. 2. Dutinová cihla vyplněná minerální vlnou

Počítačová simulace
Cílem počítačových simulací byla optimalizace hustoty

tepelných toků a rozložení teploty napříč dutinovou cihlou
se snahou stanovit efektivní součinitel tepelné vodivosti
celého systému. Pro tyto účely by mohla být ve složitějších
případech využita některá z pokročilejších optimalizačních
metod, např. genetické algoritmy [7]. V tomto případě byla
použita velmi jednoduchá metoda, která pro daný případ
zcela postačovala.

Pro výpočet přenosu tepla byla použita metoda konečných
prvků. Veškeré výpočty byly provedeny bez vlivu tepelných
ztrát, tj. bylo uvažováno s dokonalým izolováním cihly po-
dél bočních stran. Průměrné teploty naměřené v teplé a stu-
dené komoře (30,65 ˚C a 15,43 ˚C) byly použity jako New-
tonovy okrajové podmínky. Tak bylo možné porovnat expe-
rimentální a simulovaná data. Veškeré simulace byly prove-
deny programem HEMOT [8], který slouží jako preprocesor
k programu TRFEL [9]. Oby programy jsou vyvíjeny na Ka-
tedře materiálového inženýrství a chemie a Katedře mecha-
niky Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Veškeré simulace byly provedeny pro teplotně ustálený
stav systému podle Fourierova zákona

(1)

kde q je hustota tepelného toku [W/m2] a λ je součinitel
tepelné vodivosti [W/mK].

Efektivní součinitel tepelné vodivosti dutinové cihly byl
vypočten podle rovnice

(2)

kde Δx [m] je vzdálenost mezi čely dutinové cihly (0,5 m),
ΔT [K] je teplotní rozdíl mezi studeným a teplým čelem
cihly, q [W/m2] je hustota tepelného toku v okrajovém ele-
mentu dutinové cihly, vypočtená dle vztahu

(3)

Ukazatel Hodnota Jednotka
hustota tepelného toku 
– studená strana

–2,323 W/m2

hustota tepelného toku 
– teplá strana

2,2436 W/m2

průměrná hodnota 
hustoty tepelného toku

2,2833 W/m2

průměrná teplota 
– studená strana

15,43 ˚C

průměrná teplota 
– teplá strana

30,65 ˚C

Ukazatel Hodnota Jednotka

hustota tepelného toku 
– studená strana

–1,9035 W/m2

hustota tepelného toku 
– teplá strana

2,3153 W/m2

průměrná hodnota 
hustoty tepelného toku

2,1094 W/m2

průměrná teplota 
– studená strana

15,43 ˚C

průměrná teplota 
– teplá strana

30,65 ˚C
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kde λbb [W/mK] je součinitel tepelné vodivosti cihelného
střepu (λbb = 0,30 W/mK), Δxe [m] je šířka okrajového ele-
mentu (Δx = 0,001 m) a ΔTe [K] je teplotní rozdíl uvnitř ele-
mentu ve směru hustoty tepelného toku.

Postup optimalizace:
1. dutinová cihla včetně dutin byla diskretizována na jedno-

tlivé elementy a všem elementům byly přiřazeny konkrét-
ní materiálové parametry. Vygenerovaná sí� se skládala ze
78 687 uzlů a 77 819 čtyřúhelníkových elementů (obr. 3);

Obr. 3. Diskretizace dutinové cihly

2. jelikož byly počítačové simulace prováděny pro ustálený
teplotní stav, bylo nutné stanovit průměrnou hustotu te-
pelného toku z hustoty tepelných toků na studené a teplé
straně cihly. Průměrná hustota tepelného toku pro dutino-
vou cihlu vyplněnou polystyrénem byla 2,2833 W/m2, pro
cihlu vyplněnou minerální vlnou 2,1094 W/m2;

3. v dalším kroku byly provedeny první simulace s charakte-
ristickými hodnotami součinitelů tepelných vodivostí vý-
plňových materiálů, definovaných výrobci pro suchý ma-
teriál (λEPS = 0,039 W/mK, λMW = 0,045 W/mK). Tyto
hodnoty byly postupně optimalizovány v dalších krocích.
Součinitel tepelné vodivosti cihelného střepu byl uvažo-
ván 0,30 W/mK během celého procesu optimalizace. Sou-
činitel přestupu tepla byl definován podle normy [10] jako
7,69 W/m2K. Výsledky této fáze simulace jsou v tab. 3 a
tab. 4, řádek č. 1;

4. byla provedena optimalizace součinitelů tepelné vodivos-
ti výplňových materiálů s cílem nalézt lepší shody mezi
naměřenými a vypočtenými hustotami tepelného toku
uvnitř cihelného bloku. Výsledky této fáze simulace jsou
v tab. 3 a tab. 4, řádek č. 2;

5. po dosažení shody mezi naměřenými a vypočtenými hus-
totami tepelného toku bylo optimalizováno teplotní pole
uvnitř dutinové cihly pomocí součinitele přestupu tepla.
Výsledky této fáze simulace jsou v tab. 3 a tab. 4, řádek
č. 3;

6. jelikož modifikací součinitele přestupu tepla mezi dutino-
vou cihlou a vzduchem došlo k nepatrnému odchýlení
hustot tepelného toku, byly v poslední fázi znovu optima-
lizovány součinitele tepelných vodivostí výplňových
materiálů. Závěrečné výsledky optimalizací jsou shrnuty
v tab. 3 a tab. 4, řádek č. 4. Porovnání naměřených a
vypočtených dat je provedeno na obr. 4 a obr. 5.

Tab. 3. Dutinová cihla vyplněná expandovaným polystyrénem

Obr. 4. Porovnání naměřených a vypočtených teplot uvnitř duti-
nové cihly vyplněné expandovaným polystyrénem

Tab. 4. Dutinová cihla vyplněná minerální vlnou

Obr. 5. Porovnání naměřených a vypočtených teplot uvnitř 
dutinové cihly vyplněné minerální vlnou

Diskuze
Z výsledků experimentálně-počítačové analýzy je patrné,

že výplně dutin mají velký vliv na celkový součinitel tepel-
né vodivosti cihly. Vzhledem k tomu, že data stanovená me-
todou „semi-scale“ jsou velmi přesná, lze numerickou ana-
lýzou dostatečně přesně určit efektivní součinitel tepelné
vodivosti dutinové cihly.

Aby byly výpočty přesné, bylo nutné rovněž stanovit sou-
činitel přestupu tepla mezi cihelným blokem a prostředím
uvnitř klimatických komor. Hodnota součinitele přestupu je
závislá na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu okolí, na jeho
proudění a také na materiálu cihelného střepu. Hodnota sou-
činitele přestupu tepla pro svislé stěny v interiéru dle součas-
ně platné tepelné normy [10] je rovna 7,69 W/m2K (1/0,13
W/m2K). Tato hodnota byla u počítačových simulací nasta-
vena jako výchozí, ale během optimalizačního procesu byla
snížena na 3,00 W/m2K. Snížení součinitele přestupu tepla
lze vysvětlit velmi malým prouděním vzduchu uvnitř klima-
tických komor (uzavřená komora bez vlivu větrání a pohybu
osob) a nízké relativní vlhkosti. 

Průměrná hustota tepelného toku napříč dutinovou cihlou
vyplněnou expandovaným polystyrénem činila 2,2833 W/
/m2K. Při použití součinitele tepelné vodivosti expandované-
ho polystyrénu definovaného výrobcem (0,039 W/mK pro

λEPS α q λeff max Δ T

[W/mK] [W/m2K] [W/m2] [W/mK] [˚C]

1. 0,039 7,69 2,1985 0,0753 0,88

2. 0,0414 7,69 2,2818 0,0783 0,82

3. 0,0414 3 2,1493 0,0782 0,44

4. 0,0458 3 2,2818 0,0836 0,44

Č.

λEPS α q λeff max Δ T

[W/mK] [W/m2K] [W/m2] [W/mK] [˚C]

1. 0,045 7,69 2,4043 0,0827 0,69

2. 0,0365 7,69 2,11 0,0722 0,7

3. 0,0365 3 1,9968 0,0721 0,49

4. 0,0398 3 2,1082 0,07629 0,48

Č.
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tepelně-izolační desky), při normovém součiniteli přestupu
tepla, je rozdíl naměřené a vypočtené hustoty tepelného toku
3,7 %. Ačkoli se zdá tato hodnota nízká, má podstatný vliv
na celkovou hodnotu součinitele tepelné vodivosti dutinové
cihly. Z tohoto důvodu byl součinitel tepelné vodivosti
polystyrénu modifikován na 0,0457 W/mK, čímž byla sníže-
na odchylka mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami
pod 0,1 %. Zvýšení součinitele tepelné vodivosti lze vysvět-
lit rozdílnou technologií výrobního procesu polystyrénu pro
dutinové cihly a běžných izolačních desek. V cihelných duti-
nách je jeho expanze omezena, a proto při formování póro-
vého systému působí uvnitř materiálu vyšší tlaky. Celková
pórovitost expandovaného polystyrénu je tak nižší a póry
jsou menší. Efektivní součinitel tepelné vodivosti dutinové
cihly s odchylkou 0,1 % mezi naměřenými a vypočtenými
daty byl 0,0836 W/mK.

Na rozdíl od expandovaného polystyrénu byl součinitel
tepelné vodivosti minerální vlny během optimalizačního
procesu snížen. V první fázi optimalizace byla hodnota sou-
činitele tepelné vodivosti určena pouze na základě objemo-
vé hmotnosti materiálu extrahovaného z cihelné dutiny.
Tímto způsobem mohla být do výpočtu zavedena chyba,
protože přímé měření pórovitosti nebylo provedeno (v první
fázi činila odchylka mezi naměřenými a vypočtenými daty
13,9 %). Proto musela být hodnota součinitele tepelné vodi-
vosti upravena v dalších fázích optimalizace s cílem zmenšit
rozdíl mezi vypočtenými a experimentálními daty. V posled-
ní fázi optimalizace byl rozdíl mezi těmito hodnotami snížen
pod 0,1 %, čemuž odpovídal efektivní součinitel tepelné
vodivosti 0,0763 W/mK. Součinitel tepelné vodivosti mine-
rální vlny byl uvažován 0,0398 W/mK.

Závěr
Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že sou-

časný vývoj tepelně izolačních vlastností dutinových cihel
se ubírá správným směrem, protože plněním dutin nejen
nedojde ke zhoršení tepelně izolačních vlastností, ale při
vhodném výběru plnicího materiálu dochází k jejich zlepše-
ní. Podle zjištění má lepší tepelné vlastnosti dutinová cihla
vyplněná minerální vlnou než stejná cihla plněná polystyré-
nem. 

Článek vznikl za podpory projektu č. P105/12/G059 GA ČR.
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Úvod
Při měření materiálových parametrů charakterizujících

difúzi vodní páry v porézních stavebních materiálech se nej-
častěji využívá stacionárních metod. Tyto metody jsou vše-
obecně považovány za dostatečně spolehlivé a přesné. Jejich
aplikace je však časově náročná. Mezi stacionární metody
patří především misková metoda bez teplotního spádu, která
je v praxi nejčastěji používána a ve většině zemí upravena
normami. Výstupem měření jsou konstantní hodnoty souči-
nitele difúze pro vodní páru, součinitele propustnosti pro
vodní páru a faktoru difúzního odporu. Častým důvodem
jejího použití je experimentální jednoduchost, která umož-
ňuje minimalizovat případné chyby měření [1]. 

V reálných klimatických podmínkách však vykazují
difúzní materiálové parametry závislost na relativní vlhkos-
ti. Z tohoto důvodu byly během posledních dvaceti let
původní standardy a experimentální postupy založené na
miskové metodě upraveny, aby lépe reflektovaly na působe-
ní materiálů ve stavební konstrukci. Například norma EN
ISO 12571 [2] z roku 2001 uvažuje závislost difúzních vlast-
ností na změnách relativní vlhkosti pomocí měření ve třech
různých poměrech relativních vlhkostí nad vzorkem umístě-
ném v měřící misce a pod ním. Konkrétně jde o poměry 0/50
%, 0/80 % a 50/93 %. Obdobný postup zavádí i americká
norma ASTM E96-5 [3], která specifikuje dva poměry rela-
tivní vlhkosti. Výzkumná praxe se však neomezuje pouze na
normové předpisy, nebo� současné sofistikované modely
transportu tepla a vlhkosti aplikované ve stavební fyzice
vyžadují velké množství detailně stanovených vstupních
materiálových parametrů. Z tohoto důvodu se difúzní mate-
riálové parametry běžně stanovují v celé řadě poměrů rela-
tivních vlhkostí, jak dokumentují následující příklady. Col-
let a kol. [4] stanovili propustnost vodní páry cementového
kompozitu obsahujícího konopné pazdeří (Hempcrete)
v poměrech relativní vlhkosti 0/23 %, 0/50 % a 0/85 %. Son-

deregger a Niemz [5] se zabývali měřením propustnosti pro
vodní páru u dřevěných kompozitů v poměrech relativních
vlhkostí 0/65 % a 0/100 %. Kuishan a kol. [6] prezentovali
ve své práci měření propustnosti pro vodní páru dokonce
pro 10 poměrů relativní vlhkosti. Také v dalších pracích
[7]-[10] najdeme řadu specifických poměrů relativní vlh-
kosti, které byly použity pro zkoušky různých typů staveb-
ních materiálů. 

Je bezpochyby, že misková metoda představuje spolehli-
vý nástroj pro měření difúzních vlastností porézních staveb-
ních materiálů [11]. Její časová náročnost a skutečnost, že
z jednoho měření získáme pouze jednu hodnotu hledaného
difúzního parametru, však činí tuto metodu neefektivní. Pro
přesná laboratorní měření se jeví jako univerzálnější a spo-
lehlivější metody tranzientní. V článku práci je nejprve pre-
zentována tranzientní metoda pro určení difúzních vlastnos-
tí porézních materiálů, která je následně otestována při
měření pórobetonu. Výsledky prezentované v tomto článku
navazují na předchozí výzkum autorů prezentovaný v [12] a
představují další krok pro širší uplatnění navržené tranzient-
ní metody ve stavebním výzkumu.

Tranzientní metoda

Experimentální uspořádání
Základní myšlenka experimentu je založena na vystavení

vzorku porézního materiálu podmínkám diferenčního kli-
matu z pohledu relativní vlhkosti a na kontinuálním moni-
torování distribuce relativní vlhkosti podél podélné osy
vzorku. Návrh experimentu vychází z předchozích měření
deskových vzorků, při kterých jsme také simulovali jedno-
rozměrný transport vodní páry mezi dvěma prostředími
o rozdílných parciálních tlacích vodních páry oddělenými
vzorkem [13]. 

Článek se zabývá možností využití Boltzmannovy transformace ke stanovení transportních parametrů vodní páry
porézních stavebních materiálů v závislosti na relativní vlhkosti. Uplatnění metody v praxi je ukázáno při stanovení
difúzních parametrů pórobetonu. Získané výsledky jsou porovnány s daty získanými standardní miskovou metodou,
přičemž je diskutována možnost aplikace metody ve stavebním výzkumu a praxi.

The application of Boltzmann transformation for the assessment of water vapour transport
properties in building materials 

The transient method for the determination of water vapour transport properties of porous building materials is pre-
sented in the paper. The method uses the Boltzmann transformation for the inverse analysis of experimentally meas-
ured relative humidity profiles recorded during a single experiment. The combined experimental/computational pro-
cedure is tested by laboratory measurements on autoclaved aerated concrete. Diffusion properties are also researched
by the standard steady-state cup method in order to validate the transient data.
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Měřicí zařízení sestává ze dvou parotěsných polykarboná-
tových komor oddělených vzorkem materiálu (obr. 1).
V první komoře je udržována během měření velmi nízká
relativní vlhkost, typicky kolem 0 %, přičemž ve druhé ko-
moře je dosaženo prostředí o požadované relativní vlhkosti.
Nízké relativní vlhkosti je dosaženo pomocí silikagelu, který
je umístěn v jedné z komor ve skleněné misce. Vysoká rela-
tivní vlhkost ve druhé komoře je udržována pomocí roztoků
solí. Toto uspořádání zajiš�uje přirozený difúzní transport
vodní páry měřeným materiálem. V každé komoře jsou
umístěny analytické váhy, které umožňují měřit množství
absorbované vlhkosti silikagelem a množství vody uvolněné
z roztoku. Tímto způsobem se získá podrobný obraz o vlh-
kostních tocích na obou stranách vzorku. 

K měření se používají vzorky tvaru kvádru v podélném
směru po všech stranách parotěsně izolované epoxidovým
tmelem. Tak je zajištěn jednorozměrný transport vodní páry,
což je pro numerické vyhodnocení experimentu pomocí
inverzní analýzy nezbytné. V podélné ose vzorku jsou umís-
těny senzory relativní vlhkosti, které slouží k získání časové
distribuce relativní vlhkosti ve vzorku, resp. ke stanovení
profilů relativní vlhkosti ϕ (x, t). Zde ϕ [–, %] značí relativ-
ní vlhkost, x [m] vzdálenost osazení senzoru ve vzorku od
jeho čela ve směru podélné středové osy, t [s] čas odpovída-
jící změřenému profilu. 

Vyhodnocení difúzního experimentu
Profily relativní vlhkosti stanovené ve směru podélné stře-

dové osy vzorku mohou být vyhodnoceny obdobným způso-
bem inverzní analýzy jako teplotní a vlhkostní profily.
V článku je pro tuto analýzu využito metody Boltzmannovy
transformace jako nejjednoduššího způsobu řešení inverzní-
ho problému popsaného parabolickou rovnicí. 

Pro inverzní analýzu experimentálně stanovených profilů
relativní vlhkosti je nezbytné nejdříve formulovat zjednodu-
šený model transportu vodní páry materiálem, který by
dostatečně zohledňoval podmínky a uspořádání experimen-
tu. Bilanční rovnici vodní páry lze popsat vztahem

(1)

kde ρv [kg/m3] je parciální hustota vodní páry, x [m] vzdále-
nost ve směru podélné osy vzorku, D [m2/s] difúzní koefi-
cient pro vodní páru, t [s] čas. 

S využitím Boltzmannovy transformace

ρv(x,t) = ω (η) , (2)

(3)

převedeme rovnici (1) na obyčejnou diferenciální rovnici
proměnné η

(4)

s následujícími okrajovými podmínkami

ω (0) = ρv1 , (5)

ω (∞) = ρv2 . (6)

Známe-li ve vzorku distribuci parciální hustoty vodní páry
pro specifický čas t = t0, tj. funkci ρv[x, t0], můžeme integra-
cí rovnice (4) za předpokladu nulového toku vodní páry pro
η → ∞ vyjádřit součinitel difúze pro vodní páru jako funkci
parciální hustoty vodní páry. Následně ze stavové rovnice
ideálního plynu a definice relativní vlhkosti formulujeme
finální vztah pro výpočet součinitele difúze pro vodní páru
jako funkce relativní vlhkosti

(7)

Ze stanoveného součinitele difúze je poté možné dopočíst
další parametry, které se používají pro hodnocení transportu
vodní páry ve stavebních materiálech, např. faktor difúzního
odporu. Ten je běžně ve stavebním výzkumu definován
vztahem 

(8)

kde Da [m2/s] je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu. Je
známo, že difúzní součinitele D, Da, vykazují stejnou tlako-
vou a teplotní závislost, a proto je samotný faktor μ považo-
ván za materiálovou konstantu nezávislou na atmosférickém
tlaku a teplotě. Z důvodu tlakové a teplotní závislosti souči-
nitele difúze vodní páry ve vzduchu jsme ve výpočtech po-
užili vztah [14]

(9)

Ve vztahu (12) je p0 [Pa] atmosférický tlak při měření, p [Pa]
atmosférický tlak při hladině moře a T [K] absolutní teplota.  

Příklad aplikace 
V rámci praktické aplikace navržené tranzientní metody

bylo provedeno měření na vzorku pórobetonu P2-350. Pro
základní charakteristiku materiálu jsme provedli měření jeho
základních parametrů, v rámci kterých jsme aplikovali kro-
mě gravimetrické metody také metodu vakuové nasákavosti
[15]. Výsledky, reprezentující průměr z deseti měření: cel-
ková otevřená pórovitost materiálu je 84,3 %, objemová
hmotnost 353 kg/m3, hustota matrice 2 250 kg/m3. Proběhlo
také měření distribuce pórů na principu rtu�ové porozimet-
rie. Výsledky jsou prezentovány na obr. 2. Je patrné, že cca
70 % pórového prostoru v pórobetonu tvoří makropóry, zby-
tek tvoří gelové a kapilární póry vyskytující se ve všech sili-
kátových stavebních materiálech. Obsah makropórů nad roz-
sah měření rtu�ového porozimetru (póry o rozměru > 100 μm)
byl dopočten z hodnoty celkové otevřené pórovitosti. 

Profily relativní vlhkosti byly měřeny na vzorku tvaru
kvádru o rozměrech 70x100x350. V podélné ose bylo umís-
těno 16 kapacitních senzorů pro monitorování relativní vlh-
kosti. Vzorek byl před měřením po obvodu parotěsně izolo-

x
t

Obr. 1. Uspořádání tranzientní metody
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ván epoxidovou pryskyřicí a vysušen při 60 ˚C. Takto při-
pravený byl hermeticky uzavřen v navrženém měřicím zaří-
zení tak, aby odděloval jednotlivé komory o simulované
relativní vlhkosti. Transport vodní páry z jedné komory do
druhé tak probíhal pouze přes vzorek o známé průřezové
ploše. V první z komor byl umístěn vodný roztok NH4Cl,
který udržoval ustálenou relativní vlhkost na 79 %. Ve druhé
komoře byl umístěn vysušený silikagel, který zajistil rovno-
vážnou relativní vlhkost 1,5 %. Během měření byla kontinu-
álně měřena relativní vlhkost, a to jak ve vzorku, tak v obou
komorách. Výsledkem měření tak byly profily relativní vlh-
kosti ϕ (x, t), které byly následně podrobeny inverzní analý-
ze  Boltzmannovou-Matanovou metodou. Podmínky tranzi-
entního experimentu v jednotlivých komorách jsou prezen-
továny na obr. 3. Je z něj patrné, že po jistém specifickém
čase (typicky 24 h) bylo v komorách dosaženo téměř ustále-
ných hodnot relativní vlhkosti, což je pro realizovaný expe-
riment nezbytné.

Výsledky a diskuze
Typické profily relativní vlhkosti pro jednotlivé dny prů-

běhu tranzientního experimentu demonstruje obr. 4. Při
pohledu na získané výsledky je nezbytné si uvědomit, že
přesnost aplikovaných senzorů je v intervalu relativních vlh-
kostí 5-98 %±2 %. Dále byly vybrány profily odpovídající
prvním dvěma dnům realizovaného experimentu, transfor-
movány pomocí Boltzamannova pravidla (obr. 5) a podro-
beny inverzní analýze. Součinitel difúze pro vodní páru
pórobetonu byl stanoven v závislosti na relativní vlhkosti
(obr. 6) dle vztahu (10). Protože se součinitel difúze pro
vodní páru používá pro popis transportu plynné vlhkosti pře-
devším v oblasti materiálového výzkumu, byly výsledky
přepočteny také na faktor difúzního odporu. Tento parametr
je prezentován jako funkce relativní vlhkosti na obr. 7.

Závislost vypočteného součinitele difúze pro vodní páru
D na relativní vlhkosti ϕ je velmi významná, přičemž může-
me pozorovat až řádové rozdíly mezi hodnotami D pro
nejmenší a největší hodnoty relativní vlhkosti. Rostoucí prů-
běh funkce D(ϕ) však není překvapující, nebo� bylo experi-
mentálně řadou autorů prokázáno, že uspořádání miskové
metody „wet-cup“ vede k výrazně vyšším hodnotám souči-
nitele difúze Dwet než „dry-cup“ Ddry [7]. Tento jev je nejčas-
těji vysvětlován současným transportem vodní páry a kapi-
lárně kondenzované vody v porézním systému materiálů při
vystavení vysoké relativní vlhkosti, jako je tomu v případě
metody „wet-cup“. 

V našem případě však byly rozdíly mezi hodnotami difúz-
ního koeficientu pro vysoké a nízké hodnoty relativní vlh-
kosti systematicky vyšší než při standardním měření misko-

�

Obr. 2. Distribuce velikosti pórů studovaného pórobetonu Obr. 4. Typické profily relativní vlhkosti stanovené během
tranzientního experimentu

Obr. 5. Boltzmanovský profil naměřených relativních vlhkostí
použitý pro výpočet

Obr. 3. Hodnoty relativních vlhkostí v jednotlivých komorách
během experimentu Obr. 6. Součinitel difúze pro vodní páru pórobetonu P2-350 jako

funkce relativní vlhkosti
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vou metodou při různých poměrech relativní vlhkosti. Na-
příklad Roels s kolektivem [15] zjistili pro pórobeton o obje-
mové vlhkosti 450 kg/m3 poměr Dr = Dwet/Dcup v rozsahu 3-5.
Gomez a kol. [16] měřili difúzní parametry vylehčených
cihel a stanovili Dr v intervalu 3,5-5,4. Tesárek a kol. [17]
stanovili pro materiál na bázi odpadní energosádry hodnotu
Dr = 3,2. Důvodem relativně dobré shody uvedených příkla-
dů je skutečnost, že při měření byly použity obdobné pomě-
ry relativní vlhkosti, konkrétně pro „dry-cup“ poměr 0/50 %
a pro „wet-cup“ poměr 50/100 %. Díky tomu však nemohli
autoři stanovit parametry transportu vodní páry pro vysoké a
nízké hodnoty relativní vlhkosti. Kuishan a kol. [18] však
naměřili pro řadu materiálů hodnoty difúzních parametrů
pro 8 až 10 bodů křivky D(ϕ) a poměr Dr byl pro všech šest
měřených materiálů kolem 10, stejně jako při našem měření. 

Za účelem verifikace měření tranzientní metodou byly
také stanoveny difúzní parametry standardní miskovou
metodou v uspořádání „dry-cup“. Součinitel difúze pro
vodní páru nabyl hodnoty 1,52 · 10–6 m2/s, součinitel difúz-
ní propustnosti 1,12 · 10–11 s a faktor difúzního odporu byl
roven 15,3. Při pohledu na obr. 4 až obr. 6, kde jsou výsled-
ky miskové metody prezentovány jako konstantní funkce, je
patrné, že leží systematicky mezi maximálními a minimální-
mi hodnotami tranzientní metody. Tento výsledek je možné
považovat při zohlednění rozdílného charakteru obou expe-
rimentů za dobrou shodu mezi standardní normovou a nově
navrženou metodou. 

Závěr
V článku byla popsána tranzientní metoda pro stanovení

transportních parametrů vodní páry porézních materiálů
v závislosti na relativní vlhkosti. Základní myšlenka vychá-
zí z měření profilů relativní vlhkosti ve vzorku, na rozdíl od
stacionárních metod založených na měření celkové hmot-
nosti vzorku jako funkce času. Její výhodou je, že využívá
pro analýzu změřených profilů relativní vlhkosti jen částeč-
ně upravenou Boltzmannovu-Matanovu metodu inverzní
analýzy, která se prokázala jako velmi vhodná pro stanove-
ní vlhkostní vodivosti jako funkce vlhkosti či tepelně závis-
lého součinitele tepelné vodivosti. 

Stanovení funkce D(ϕ) umožňuje detailnější pohled na
chování materiálů vystavených změnám klimatických pod-
mínek a přinese zpřesnění počítačových simulací tepelně-
vlhkostního chování stavebních konstrukcí a materiálů. Je
však třeba si uvědomit, že metoda byla testována pouze na
jednom typu stavebního materiálu. Pro její širší uplatnění
v materiálovém výzkumu bude tedy nezbytné realizovat dal-
ší experimenty a výpočty.

Článek vznikl za podpory projektu Excelence č. 105/
/12/G059 GA ČR.
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Úvod 
Ve stavebnictví je v současné době zájem o využití jak

vysokopecních, tak ocelářských strusek. Stavební aplikace
těchto materiálů však narážejí na problémy spojené se stano-
vením jejich vlastností jako hromadného substrátu produko-
vaného a deponovaného po dlouhý čas  na odvalech. Jako
zásadní se jeví dlouhodobá stabilita těchto materiálů v místě
uložení a také správný výběr konkrétní strusky pro specific-
ké aplikace. Struska ve stavebnictví představuje nejen alter-
nativu přírodního kameniva, ale také vstupní surovinu pro
přípravu materiálů geopolymerního typu. 

Struska vzniká jako nutný vedlejší produkt při výrobě
železa a oceli. Produkce strusky je z metalurgického hledis-
ka na straně jedné nežádoucí, na straně druhé technologic-
ky nezbytná. Struska zvyšuje náklady na energii (je nutné ji
ohřát na teplotu taveného kovu), náklady na technologická
zařízení (zajištění pracovního prostoru v tavicím agregátu,
zvýšená koroze vyzdívek tavicích agregátů) a v konečném
důsledku náklady na zpracování, resp. její odstranění. Pří-
nosem je její aktivní účast v procesech výroby kovů. Jako
ochranná vrstva snižuje sálání tepla do okolí, čímž zpoma-
luje ochlazování kovu v tavicím agregátu. Většinu strusek
je možné v důsledku chemického a fázového složení pova-
žovat za cennou surovinu se širokými možnostmi jejího
využití. 

Strusky z metalurgie železa a oceli je možné rozdělit na
vysokopecní, které vznikají při výrobě surového železa, a
ocelářské. Ty se pak rozlišují podle typu tavicího agregátu,
ve kterém vznikly. Vyskytují se strusky pecní a pánvové.
Pecní strusky vznikají v primárním pecním agregátu pro ra-
finaci oceli. Do této kategorie spadají zejména strusky z kys-
líkového konvertoru a z elektrické obloukové pece. Do sku-
piny pecních ocelářských strusek se v ČR řadí strusky z tan-
demové pece, které se v zahraničí pro absenci dané techno-
logie výroby oceli nevyskytují. V zahraničí nebo na odva-
lech z historické zátěže i u nás je naopak možné se setkat se
struskami siemens-martinskými. Pánvové strusky vznikají
v licí pánvi v průběhu zpracování oceli v zařízeních sekun-
dární metalurgie.

Literatura uvádí, že celosvětově se ročně vyprodukuje přibliž-
ně 50 000 kt ocelářských strusek, z toho v Evropě 12 000 kt. Ve
světě, v důsledku intenzivních snah z období posledních let,
se daří přibližně 65 % z tohoto množství materiálově využí-

Článek informuje o produkci strusek z výroby surového železa a oceli. Jsou prezentovány základní vlastnosti strusek
a způsoby jejich materiálového využití. Součástí článku je rozbor příčin objemové nestability metalurgických strusek.

Slags from pig iron and steel production and their volume stability 

The paper gives information on the output of slag from the production of pig iron and steel. It presents the basic prop-
erties of these slags and the methods of their material utilization. The paper also analyzes the causes of volume insta-
bility of metallurgical slags.

Produkce 
[kt]

Měrná produkce
[kgstrusky/tželeza] 
[kgstrusky/toceli]

3 159

1 092 346

celkem 648 216

tandemová pec 580 193

pánvová 68 23

874 430

celkem 386 154

konvertor1 336 134

pánvová2 50 20

celkem 117 147

konvertor 88 111

pánvová 29 36

celkem 32 168

EOP 25 131

pánvová4 7 37

11 84

19 206

1 966 379

1 213 180

∅ ČR
(vypočteno 

z uvedených dat)

oc
el

ár
na ocel

oc
el

ár
na ocel

6 729

struska celkem

vy
so

ko
-

pe
cn

í 
pr

ov
oz surové Fe 5 192

struska

92

struska celkem

HESCO, s. r.o. 
(Železárny Hrádek)

oc
el

ár
na ocel 131

struska celkem

PILSEN STEEL, 
s. r. o.

796

st
ru

sk
a

VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY, a. s.3

oc
el

ár
na

ocel 190

st
ru

sk
a

st
ru

sk
a

EVRAZ VÍTKOVICE 
STEEL, a. s.

oc
el

ár
na

ocel

3 006
st

ru
sk

a

TŘINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a. s.

vy
so

ko
-

pe
cn

í 
pr

ov
oz surové Fe 2 033

struska

oc
el

ár
na

ocel 2 514

Společnost

ArcelorMittal 
Ostrava, a. s.

vy
so

ko
-

pe
cn

í 
pr

ov
oz surové Fe

struska
oc

el
ár

na

ocel

Tab. 1. Produkce strusek v ČR za rok 2006 [2]

1 litá konvertorová struska včetně výhozu z konvertoru; 
2 pánvová struska včetně strusky z elektroocelárny (cca 3 kt); 
3 údaje za rok 2007 (v roce 2006 v ocelárně proběhla stavba nové

pece, výroba investicí silně ovlivněna); 
4 odhad výrobce (přesné rozlišení množství pecní a pánvové

strusky není prováděno).
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vat. Zbylých 35 % je stále ukládáno na odvaly. Tento poměr
je v jednotlivých zemích různý, např. v Německu je využí-
váno až 93 % ocelářských strusek [1]. V ČR je roční produk-
ce vysokopecní strusky na úrovni přibližně 2 mil. t, v přípa-
dě ocelářských je toto množství poloviční (tab. 1). Zde se
vysokopecní struska využívá v plné míře stejně jako ocelář-
ská pecní struska. Pro pánvovou strusku zatím není v praxi
uvedeno adekvátní materiálové využití.

Existuje několik důvodů, proč statistické hodnoty o pro-
dukci strusek není možné považovat za zcela přesné. Jedním
z hlavních důvodů je nejednotná metodika sledování jejich
výskytu. Množství strusky vyprodukované v tavicím agregá-
tu zaznamenává váhový systém tohoto zařízení s dostateč-
nou přesností. V průběhu dalšího zpracování dochází ke sní-
žení její hmotnosti díky odloučení kovových slitků, a naopak
k hmotnostnímu nárůstu v důsledku zvýšení její vlhkosti.
Významným údajem o objemu produkce strusek je její měr-
ná produkce (kgstrusky/tsurového Fe nebo kgstrusky/toceli). Hodnota
měrné produkce je rozdílná v jednotlivých závodech a závi-
sí na úrovni technologie výroby kovů (tab. 1). Význam bez-
pečného zpracování strusek plyne z velkoobjemové produk-
ce surového železa a oceli (obr. 1).

Obr. 1. Produkce oceli a surového železa [3]

Chemické a fázové složení
Chemické složení závisí na technologii výroby železa a

oceli, a proto musí být vysokopecní a ocelářské strusky hod-
noceny samostatně. Fázové složení závisí primárně na che-
mickém složení, a dále pak na rychlosti chlazení (tepelné
minulosti). Závažným problémem je, že v případě dlouhodo-
bého uložení strusek může docházet k významným změnám
ve fázovém složení. Tento jev se projevuje u jednotlivých
typů individuálně, od nepatrných změn až po úplnou trans-
formaci vlastností.

Vysokopecní strusky
Chemické složení závisí především na složení vsázky do

vysoké pece, fázové složení je ovlivněno i způsobem chlad-
nutí roztavené strusky. Vysokopecní strusky jsou většinou
zásadité, přičemž obsah CaO i SiO2 se pohybuje mezi 
32-45 % hm. Rozptyl hodnot chemického složení je v přípa-
dě vysokopecních strusek malý (tab. 2). Mineralogické slo-
žení se vytváří v průběhu jejich chlazení, kdy probíhá krys-
talizace minerálů z taveniny a ztuhnutí skla. Proto o minera-
logickém složení vysokopecní strusky se dá hovořit zejména
u strusek krystalických, které vznikají pozvolným chlaze-
ním. V zásaditějších typech je obsažen v krystalické fázi hlav-
ně mellilit, který je tuhým roztokem gehlenitu (Ca2Al[(Si,Al)2O7])
a akermanitu (Ca2Mg[Si2O7]). Z dalších běžných fází jsou
přítomny minerály merwinit (Ca3Mg[SiO4]2), dikalciumsili-
kát (C2S; používá se označení běžné v keramických techno-

logiích: C = CaO, S = SiO2, A = Al2O3, C2S = 2CaO.SiO2

apod.), wollastonit (α-CaSiO3), z minoritních fází monticel-
lit (CaMg[SiO4]), rutil (TiO2), živce a hematit (α-Fe2O3) [4].
Variabilní fází je sklo, granulované vysokopecní strusky
mají v důsledku rychlého chlazení obsah blížící se 90-95 %,
naopak pomalu chlazené struky mají jeho obsah nižší, v zá-
vislosti na režimu chlazení.

Ocelářské strusky
Chemické složení je variabilní vzhledem k různorodosti

zařízení, ve kterých vznikají, a variabilitě vyráběných jakos-
tí ocelí. Typické složení strusek uvádí tab. 2. Mineralogické
složení je obdobně jako chemické variabilní, podíl krystalic-
ké fáze a skla závisí také na rychlosti krystalizace strusky.
V ocelářských struskách se vyskytují minerály merwinit, oli-
vín FeMg(SiO4), dikalciumsilikát C2S, trikalciumsilikát C3S,
dikalciumferit C2F, C4AF, akermanit, gehlenit, cristobalit
SiO2, CaO, periklas MgO a další. Jsou to heterogenní systé-
my, což se často projevuje nestechiometrickým složením
přítomných fází. Tato situace je běžná pro směsné oxidy
kovů, které se v ocelářských struskách často vyskytují. Fá-
zové složení strusek z jednotlivých taveb v detailu závisí na
řadě faktorů, především na druhu zařízení, ve kterém strus-
ka vzniká, parametrech surového železa, resp. typu vyrábě-
né oceli, struskotvorných přísadách a tepelné historii strus-
ky. Přehled fází vysokopecních a ocelářských strusek uvádí
obr. 2.

Obr. 2. Fázové složení vysokopecních 
a ocelářských strusek [5], [7]

Materiálové využití 
Využití vysokopecní strusky nepředstavuje vážnější pro-

blém. Část se jí rychlým chlazením přepracuje granulováním
a standardně se používá k přípravě cementů, přidává se do
betonů a nachází uplatnění ve sklářském průmyslu. Známé
je její využití k přípravě pojiv alkalickou aktivací. Další

CaO SiO2 Al2O3 MgO MnO FeO+Fe2O3

vysokopecní 35-38 34-38 6-9 10-14 0,5-2 0,5-1

EOP* – oceli

      uhlíkaté 

      legované 39-45 24-32 3-8 8-15 0,4-2 1-6

kyslíkový 
konvertor

30-55 8-20 1-6 5-15 2-8 10-35

pánvová 30-60 2-35 5-35 1-10 0-5 0,1-15

Struska
Složka [% hm.]

35-60 15-309-20 2-9 5-15 3-8

Tab. 2. Obvyklé složení vysokopecních a ocelářských strusek [5], [6]

* EOP – elektrická oblouková pec
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podíl je zpracován na umělé hutné kamenivo. Při úpravě
strusky na frakce se magneticky separuje zbytkový podíl
železa.

Pro producenty pecních ocelářských strusek je nejjedno-
dušším způsobem jejich likvidace využití v rámci vlastních
provozů, a to  formou recyklace do vsázky pro vysoké pece
nebo pro aglomerační linky, ale taky do pecí, ve kterých
vznikly. Ze strusky se tak využije přítomné železo, částečně
se nahradí přírodní struskotvorné přísady, jako je vápno, do-
lomit, manganové oxidy a oxid hlinitý. Recyklovaná pecní
ocelářská struska v kyslíkových konvertorech umožňuje
snadnější rozpouštění vápna na počátku rafinačního procesu,
a proto se k tomuto účelu využívá [8]. V současné době se
tímto způsobem využije pouze malá část její produkce.

O pecní ocelářské strusky projevuje zájem i stavebnictví.
Ze strusky se připravuje zejména podkladní kamenivo pro
silniční konstrukce, ale využívá se i jako součást asfaltových
silničních povrchů. Díky vysoké objemové hmotnosti se
v Německu ocelářská struska používá ke zpevňování břehů
řek [1]. Kamenivo z ocelářské strusky je označováno jako
těžké hutné kamenivo, protože jeho objemová hmotnost pře-
sahuje 3 000 kg·m–3.

Obtížné je využití pánvových ocelářských strusek. Neob-
sahují výraznější podíl železa, čímž se recyklace v metalur-
gickém zařízení stává málo zajímavou. Jsou také objemově
nestabilní, takže využití ve stavebnictví je značně omezené.
Tyto strusky se deponují nebo používají k rekultivaci. V po-
sledních letech se je pokoušejí metalurgové přepracovat na
produkt s označením „syntetická struska pro další použití“.

Možnosti materiálového využití jednotlivých typů strusek
přehledně uvádí tab. 3. Vlastnosti kameniva z vybraných
metalurgických strusek jsou uvedeny v tab. 4. 

Používání netříděných ocelářských strusek v ČR, přede-
vším na Ostravsku, však přineslo ve stavbách značné problé-
my (podsypy pod podlahami, zásypy a násypy těles komuni-
kací, zásypy horkovodů atd.) [9]. V důsledku stále probíha-
jících procesů dochází k jejich objemovým změnám se
všemi důsledky pro stabilitu budov, a to již několik let od za-
ložení stavby.

Vysokopecní strusky pomalu chlazené s vysokým podí-
lem krystalické fáze a nízkým podílem skla se používají jako
kamenivo ve stavebnictví pod označením umělé hutné
kamenivo, jeho kvalitu definují příslušné normy (tab. 5).
Jsou s ním dlouhodobě vcelku dobré zkušenosti, je však
nutné sledovat obsah volného CaO, případně skla ve strus-
kách. Pokud se vyskytuje vysoký podíl jemné frakce (vyso-
ký měrný povrch a vysoký obsah skla), mohou být pozoro-
vány objemové změny. Vytvoří se podmínky pro průběh hy-
dratačních reakcí v alkalickém prostředí (volné CaO, MgO
za přítomnosti vody při teplotě vyšší než 10 ˚C), spojené se
změnou objemu hydratované hmoty. 

Zcela jiná situace je v případě využití ocelářské strusky.
Strusky původem z pecních agregátů (kyslíkového konver-
toru, tandemové nebo elektrické obloukové pece) jsou vyu-
žitelné jako těžké hutné kamenivo (objemová hmotnost nad
3 000 kg·m–3) v případě, že neobsahují volné CaO a MgO.
Naopak strusky původem z pánvové metalurgie jsou nevy-
hovující. Jejich chemické složení nezaručuje jejich objemo-

Struska Využití Požadavky na zpracování Označení Využití  Výhody

roztavená musí být rychle 
zchlazena, požadavek 

maximálního obsahu skelné fáze

granulovaná 
vysokopecní 

struska

mletá se přidává  
do cementů, vhodná 

pro alkalicky 
aktivovaná pojiva

úspora přírodních 
zdrojů, snížení 

energetické náročnosti 
výroby cementu

pomalu chlazené, 
demetalizovaná struska 
s upravenou zrnitostí

umělé hutné 
kamenivo 
struskové

do betonových směsí, 
zpevňující podkladová 

vrstva

úspora přírodních 
zdrojů

demetalizovaná s vysokým 
obsahem FeO, bez požadavku na 

chladnutí
recyklát

součást vsázky 
do aglomerace 
a vysoké pece

úspora přírodních 
zdrojů

demetalizovaná s vysokým 
obsahem CaO, MgO, Al2O3, bez 

požadavku na chladnutí
recyklát

dávkuje se do pecního 
agregátu, ve kterém 

primárně vznikla

úspora přírodních 
zdrojů, snížení 

energetické náročnosti 
při vytváření primární 

strusky

pomalu chlazené, 
demetalizovaná s upravenou 

zrnitostí, musí vykazovat nízký 
obsah volného CaO a MgO

umělé 
těžké 

kamenivo 
struskové

zpevňující podklad, 
do asfaltových směsí, 

vodní stavitelství

úspora přírodních 
zdrojů

vyžaduje rychlé zchlazení, nutno 
stabilizovat β-C2S

–
do cementů a betonů, 
způsob využití není 
zahrnut v ČSN EN

úspora přírodních 
zdrojů

ocelárenská 
pánvová

hutnictví
demetalizovaná, bez požadavků 

na chlazení, s vysokým obsahem 
CaO, MgO, Al2O3

recyklát
 dávkuje se do pecního 

agregátu, ve kterém 
primárně vznikla

úspora přírodních 
zdrojů, snížení 

energetické náročnosti 
při primárním vytváření 

ocelárenská 
pánvová  a 

pecní
stavebnictví rychle chlazená –

alkalicky aktivovaná 
pojiva

úspora přírodních 
zdrojů

ocelárenská 
pecní

hutnictví

stavebnictví

vysokopecní stavebnictví

Tab. 3. Možnosti materiálového využití vysokopecních a ocelářských strusek
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vou stabilitu, rozhodující je fázové složení. Mineralogické
složení pánvových strusek umožňuje průběh hydratačních
reakcí spojených s objemovými změnami. Nebezpečný je
i samovolný rozpad pánvové strusky při postupné fázové
změně vysokoteplotní formy ß-C2S na nízkoteplotní formu
γ-C2S. Uvedená transformace se projevuje rozpadem strusky
spojeným se zvětšením reakčního měrného povrchu pro prů-
běh následných reakcí, např. hydratace, karbonatizace.
Samovolný rozpad strusky vlivem transformace C2S není
v detailu objasněn. Transformace neproběhne v celém obje-
mu rovnoměrně a ve stejném čase. K rozpadu pánvové strus-
ky dochází v dlouhém časovém intervalu v závislosti na che-
mickém složení, zrnitosti, podmínkách chlazení a uložení.
Normy a doporučení pro použití vysokopecních a ocelář-
ských strusek jsou uvedeny v tab. 5.

Tab. 5. Požadavky na strusky určené pro přípravu kameniva 
[13], [15]

Klasifikace podle obsahu 
struskotvorných oxidů

Z chemických analýz vysokopecních a ocelářských stru-
sek je zřejmé, že jejich složení modelují nejvýrazněji oxidy
CaO, SiO2, Al2O3. Jejich podíl představuje u většiny strusek
75-90 % hm. To umožňuje vyjádření složení strusek jen
poměrným zastoupením těchto oxidů. Přepočet jejich obsa-
hu na teoretický základ 100 % umožní znázornění poměrné-
ho zastoupení oxidů v jednotlivých typech strusek v ternár-
ním fázovém diagramu CaO – SiO2 – Al2O3 [14]. Podle
polohy bodů odpovídajících složení konkrétních strusek se
zjistí příslušná rovnovážná fázová asociace tří minerálů,
které lze ideálně rovnovážným (tedy převážně pomalým)
chlazením získat z taveniny daného složení (tj. roztavené
strusky). 

Tři množiny složení strusek z metalurgie železa a oceli
v rovnovážném fázovém diagramu CaO – SiO2 – Al2O3 jsou
znázorněny na obr. 3. Žluté pole znázorňuje obvyklé slože-
ní vysokopecních strusek. Zastoupení CaO a SiO2 v nich je
přibližně stejné, na úrovni 35-45 % hm., obsah Al2O3 je níz-
ký. Vzhledem k vysokému podílu SiO2 mají struskové tave-
niny vysokou viskozitu, což vede při rychlém chlazení ke
snadnému vzniku skelné fáze jako převažující. Skelný stav
je výhodný z hlediska latentní hydraulicity strusek. Produkt
je označován jako granulovaná vysokopecní struska (GVS).
Tyto strusky po hlubokém rozemletí (měrný povrch 
300-400 m2.kg–1 – podle Blaina) hydratují v zásaditém pro-
středí s vodou a po zatvrdnutí vytvářejí pevný hydraulický
produkt. Jsou součástí vysokopecních cementů (typ CEM III
podle EN ČSN 197-1), směsných portlandských cementů,
portlandských cementů struskových (typ CEM II podle EN
ČSN 197-1) a směsných cementů (typ CEM V podle EN
ČSN 197-1). Specifickými novými materiály jsou produkty
alkalické aktivace, tzv. geopolymery. Připravují se mj. alka-
lickou aktivací granulované vysokopecní strusky účinkem
aktivátorů, což jsou rozpustné sloučeniny alkalických kovů
a zemin [5]. Modré pole na obr. 3 ukazuje složení části oce-
lářských strusek. Ochlazováním struskových tavenin tako-
vého chemického složení mohou vznikat přímo hydraulické
fáze C3S, ß-C2S (vysokoteplotní forma), C3A, C12A7 nebo
CA, případně C2AS (gehlenit). Tento systém hydraulických
fází po hlubokém rozemletí a reakcí s vodou tuhne a tvrdne,
vzniká stálý cementový kompozit.

Příliš pomalé chlazení strusky je spojeno se vznikem
nehydraulické γ formy C2S, která neumožňuje vznik hydrau-
lických pojivových fází. 

Velmi výhodné latentně hydraulické vlastnosti vykazují
systémy ocelářských strusek při rychlém ochlazování tave-
nin. V případě dostatečného zastoupení sklotvorného SiO2

Umělé těžké kamenivo 
z martinské strusky 

Třinecké železárny Vysoké pece Ostrava Třinecké železárny

objemová hmotnost [Mg.m–3] 2,00 ~ 3,00 2,30 ~ 2,70 >3,00 

měrná hmotnost [Mg.m–3] 2,94 2,98 3,29

sypná hmotnost [Mg.m–3] 1,00 ~ 1,60 0,90 ~ 1,54 1,50 ~ 2,00

nasákavost WA24 ≤ 2,0 WA24 ≤ 2,0 WA24 ≤ 2,0

radioaktivita vyhl. SÚJB  307/2002 Sb. vyhovuje vyhovuje vyhovuje

ekotoxicita

výluh kovů

Parametr

Umělé hutné kamenivo 
z vysokopecní strusky 

EN 1097

vyhl. MŽP 294/2005 Sb. vyhovuje nestanoveno

Metoda  stanovení

Tab. 4. Vlastnosti kameniva ze strusek [10], [11], [12]

Produkt Kritéria
Ověření 
ČSN EN

obsah skelné fáze

hydraulické schopnosti

min. obsah CaO, MgO a SiO2

bazicita

stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti 1097

stanovení mechanických vlastností 1097

určení tvaru zrn 933-4

stanovení zrnitosti 933-1

stanovení jemných částic 933-1

stanovení měrné hmotnosti a pórovitosti 1097-7

stanovení rozpadavosti strusky 1744-1

chemický rozbor 1744-1

trvanlivost a odolnost vůči mrazu 1367-2

kamenivo do betonu 12620

kamenivo pro asfaltové směsi 13043

kamenivo pro malty 13139

kamenivo stmelené a nestmelené hydraulickým 
pojivem pro inženýrské a pozemní komunikace
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vzniká skelná fáze s menším podílem vykrystalizovaných
minerálních fází, jejichž složení odpovídá příslušným fázo-
vým asociacím v ternárním diagramu. Takto optimálně
ochlazené strusky lze opět aktivovat obdobně jako granulo-
vané vysokopecní strusky vápnem nebo zásadami.

Červené pole vyznačuje chemické složení dalšího druhu
ocelářských strusek s obsahem Al2O3 v rozsahu 20-30 %
hm., vyšším obsahem CaO a jen velmi nízkým obsahem
SiO2, významná je obvyklá přítomnost MgO. Fázovým slo-
žením jsou to strusky zcela nevhodné jako hydraulická poji-
va. V důsledku vysokého obsahu především CaO a MgO
bývají náchylné k objemovým změnám.

Volné vápno reaguje s vodou silně exotermicky a způso-
buje rozrušování tuhnoucího systému. Obdobnému procesu
podléhá také MgO. Analytické stanovení volného MgO ve
struskách není podpořeno vhodnou metodikou. Evropské
normy (např. EN 13242+A1 ani již neplatná ČSN 72 1512)
neobsahují stanovení volného CaO ani limitní hodnotu jeho
obsahu.

Alumináty zapojené do hydratačních reakcí rovněž
postupně mění objem, čímž přispívají k nestabilitě strusek.
Proto strusky těchto složení nelze využívat bez úprav jako
samostatná pojiva nebo jako součást kombinovaných poji-
vových systémů, ani jako alternativu kameniva pro staveb-
nictví.

Objemová stálost ocelářských strusek 
Uváděné poznatky jsou platné pro ocelářské strusky, které

nejsou kontaminované jinými materiály. Kromě ekologic-
kých kritérií (chemického složení výluhu, obsahu těžkých
kovů, ekotoxicity), které v případě strusek zpravidla nebýva-
jí problematické, je limitním faktorem pro využití ocelářské
strusky její objemová stálost. K objemovým změnám dochá-
zí z  již zmíněných důvodů, které je možno dále upřesnit.
Podílejí se na nich (v případě čistých ocelářských strusek
bez cizorodých příměsí) tři základní procesy:

– reakce volných oxidů CaO a MgO s vodou a reakce s CO2

za vzniku hydroxidů a karbonátů;
– polymorfní přeměny C2S; 
– hydratace C2S, resp. C3S, na CSH fáze a hydratace alumi-

nátů.

V praxi se často stává, že strusky uložené na odvalu jsou
nekontrolovaně smíchány s dalšími odpadními materiály
nejen hutního původu, ale také stavebního a dalšího odpadu.
V případě, že jde o směsný materiál, např. ocelářská struska
s nespecifikovaným odpadem, dejme tomu s hutní kerami-
kou, musí se vyšetřovat stabilita jednotlivých komponentů.
Tento hromadný vzorek nelze považovat za „struskový
materiál“.

Obr. 3.  Složení strusek z metalurgie železa a oceli v rovnovážném fázovém diagramu C-S-A [14]
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Základní reakce objemové nestability strusek lze charakteri-
zovat následovně.

�� Reakce volných oxidů CaO a MgO s vodou a reakce 
s CO2 za vzniku hydroxidů a karbonátů:

CaO+H2O = Ca(OH)2 (portlandit), (1)
Ca(OH)2 + CO2 + 2H2O = CaHCO3 + H2O, (2)
2CaHCO3 + H2O + CO2 = 2CaCO3 (kalcit) + H2O. (3)

Dochází k postupným fázovým změnám spojeným se
změnou objemu krystalové struktury (tab. 6):

CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 (4)
(portandit) (kalcit 

nebo také aragonit),

kubický → trigonální → trigonální/ (5)
/ortogonální

Tab. 6. Porovnání mřížkových parametrů, objemu elementárních
buněk a objemových změn pro CaO, Ca(OH)2 a CaCO3 (mřížkové

parametry [28], [29])

K objemovým změnám dochází, je-li v ocelářské strusce
větší množství volného CaO nebo MgO. Vodný výluh ze
vzorku strusek vykazuje vysokou hodnotu pH. Objevují se
typické minerály pro uvedené reakce. Infračervená spektra
odparku prokazují přítomnost portlanditu, brucitu současně
s karbonáty (kalcit, dolomit, magnezit) a sírany. V práško-
vém vzorku ocelářské strusky, po proběhlých reakcích, in-
fračervená spektra vykazují CSH fáze i karbonáty. Rentge-
nová prášková difrakce dovoluje spolehlivě určit ve strusce
krystalické fáze, jako kovové Fe, FeO – wüstit, Ca-silikáty
(např. gehlenit), karbonáty, CaO, MgO – periklas, aluminá-
ty atd., resp. ve vzorku po proběhlých reakcích výše uvede-
né produkty v krystalickém stavu. 

Obdobně to platí pro MgO a elementární buňky minerálů:

MgO+H2O = Mg(OH)2 (brucit), (6)

Mg(OH)2 + CO2 + 2H2O = MgHCO3 + H2O, (7)

2MgHCO3 + H2O + CO2 = 2MgCO3 (magnezit)+ H2O. (8)

Dochází ke zvětšení objemu elementárních buněk nově tvo-
řených minerálů (tab. 7):

MgO → Mg(OH)2 → MgCO3 , (9)
(periklas) (brucit) (magnezit/

nebo také dolomit)

kubický → trigonální → trigonální. (10)

Tab. 7. Porovnání mřížkových parametrů, objemu elementárních
buněk a objemových změn pro MgO, Mg(OH)2 a MgCO3 nebo

CaMg(CO3)2 (mřížkové parametry [28], [29])

Také v případě společného výskytu volného CaO a MgO
dochází ke vzniku dolomitu, při vyšším podílu aluminátů
(Al2O3) může vznikat i aragonit. Změna objemu produktů
chemických reakcí složek CaO a MgO je dobře patrná z obr. 4.
Strusky v různém stupni rozrušení uvádí obr. 5, obr. 6, 
obr. 7, obr 8, obr. 9 a obr. 10. 

Obr. 4. Porovnání objemových změn v řadě CaO – Ca(OH)2 –
CaCO3 a v řadě MgO – Mg(OH)2 – MgCO3, resp. CaMg(CO3)2

(k tab. 6 a tab. 7)

Obr. 5. Intenzivní hydratace periklasu s tvorbou brucitu
(Mg(OH)2) – žlutobílé krystalické anizotropní lemy na povrchu zrn

a podél štěpných trhlin kubického periklasu (MgO) a s šedou 
karbonátovou hmotou a prachovitými částicemi v základní hmotě.

Optická mikroskopie, procházející světlo, šikmé nikoly 
(foto J. Ščučka)
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Obr. 6. Ocelářská struska krystalicko-sklovitá pánvová. Převážně
sklovitá fáze (hnědá zrna), intenzivně devitrifikovaná, rozpadavá 

s četnými sekundárními trhlinami (sí� bílých trhlin) spojené 
s rozpadem strusky a se zrnem krystalické fáze (žlutohnědé zrna).

Optická mikroskopie, procházející světlo, s jedním nikolem 
(foto J. Ščučka)

Obr. 7. Vysokopecní granulovaná struska krystalicko-sklovitá 
s krystaly mellilitu pojená struskovým sklem a s tmavým wüstitem
(FeO). Optická mikroskopie, procházející světlo, s jedním nikolem

(foto J. Ščučka)

Obr. 8. Ocelářska struska, tandemová pec. Sklovito-krystalická
struska. Bílé krystaly merwinitu jsou obklopeny hnědým sklem.

Optická mikroskopie, procházející světlo, s jedním nikolem 
(foto J. Ščučka)

Obr. 9. Ocelářska struska pánvová. Krystalicko-sklovitá struska.
Natavené krystaly merwinitu jsou spolu s drobnými zrny C2S 

a izotropného periklasu uloženy v tmavě hnědé sklovité barvě.
Optická mikroskopie, procházející světlo, s jedním nikolem 

(foto J. Ščučka)

Obr. 10. Vysokopecní struska – ve sklovité fázi jsou krystaly
gehlenitu a dutinové póry po plynech; pokoveno 

(snímek SEM)

�� Polymorfní přeměny C2S 
Dalším důvodem objemové nestability ocelářských stru-

sek je polymorfní transformace C2S, která probíhá v průbě-
hu chlazení strusky. Struska se nerozpadá okamžitě po sní-
žení teploty, ale nerovnoměrně v delším období. Pokud
chladla pozvolně, je přítomna forma γ-C2S, která není hyd-
raulicky aktivní. V rychle zchlazené ocelářské strusce jsou
většinou zastoupeny formy ß-C2S nebo také α‘-C2S, které
jsou hydraulicky aktivní. Výskyt modifikace ß-C2S, vznika-
jící v průběhu chlazení ocelářské strusky, se zaznamenává
v intervalu 680-500 ˚C [17]. U pomalu chladnoucí strusky je
transformace ß-C2S na γ-C2S spojena s výraznou změnou
objemu, tedy s rozpadáním strusky na menší částice (obr. 6).
Kromě samotného rozpadu je třeba poukázat na skutečnost,
že zároveň dochází ke vzniku mikrotrhlin, otevření reakční-
ho povrchu směrem do hloubky zrn, čímž se urychlí a zin-
tenzivní průběh reakcí spojených s následnou  hydratací a
karbonatací. Podle [16] dochází ke změně hustoty ß-C2S na
γ-C2S z 3,27 na 2,97 g.cm–3, což znamená přibližně 10%
objemovou změnu. Ve struskách přítomný P2O5 stabilizuje
ß-C2S (obdobný účinek mají i další oxidy, např. B2O3, Al2O3,
V2O5, Cr2O3, Mn2O3) [17]. Transformace sice probíhá již
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v průběhu chlazení strusky, ovšem k úplné přeměně dochá-
zí v průběhu několika dnů až týdnů, samotný rozpad strusky
se tedy neuskuteční hned v průběhu jejího chlazení, ale až po
určité době. Kromě forem ß-C2S a γ-C2S existuje ve strus-
kách modifikace α‘-C2S. Ta při ochlazování taveniny vzni-
ká pod teplotou 1 420 ˚C a je stabilní do teploty 680 ˚C, kdy
přechází na ß-C2S. Při rychlém chlazení může být ve strusce
přítomná i forma α-C2S [17]. V reálných struskových systé-
mech je častokrát zaznamenán souběžný výskyt ß-C2S a γ-
C2S se všemi důsledky pro jejich reaktivitu. 

Výskyt modifikačních změn C2S se zaznamenává přede-
vším u pánvových strusek. Jejich rozpadavost na jemné frak-
ce je pro ně typická. Ze stejného důvodu nelze také vyloučit
rozpad pecních ocelářských strusek. V jejich případě jsou
častější objemové změny spojené s výskytem volného CaO,
případně MgO.

Zjištění náchylnosti ocelářských strusek k objemovým
změnám v důsledku polymorfních přechodů C2S je nejdůle-
žitějším kritériem možnosti jejich využití pro stavební účely,
zejména jako kameniva nebo staviva, a to i pro náročnější
aplikace.

Podle literatury je možné odhadnout, zda k rozpadavosti
strusky vlivem polymorfních přeměn dikalciumsilikátu
dojde, na podkladě chemické analýzy. Rozpadavost je ome-
zena, pokud jsou splněny tyto podmínky [7]:

CaO + 0,8MgO ≤ 1,2SiO2 + 0,4Al2O3 + 1,75S, (11)

CaO ≤ 0,9SiO2 + 0,6Al2O3 + 1,75S. (12)

Podle zkušeností autorů není toto kritérium vždy použitel-
né. Záleží na druhu strusky, obsahu krystalické a sklovité
fáze a velikosti zrn. Bylo by třeba toto kritérium upravit pro
složení strusek české provenience.

�� Hydratace C2S, resp. C3S, na CSH fáze 
a reakce aluminátů

Další reakce, které provázejí za přítomnosti vlhkosti (vod-
ní páry) a při teplotě nad 10˚C ocelářské strusky, je hydrata-
ce C2S (případně C3S) a aluminátů. Přítomnost ß-C2S činí
strusky do jisté míry hydraulickými bez potřeby jejich alka-
lické aktivace [1]. Vznik CSH produktů vede k dalšímu
zvětšení objemu hydratovaného kamene. Tuto hodnotu obje-
mových změn také uvádí [19]. K tomu přispívá i vznik hy-
dratovaných aluminátů, které jsou navíc dlouhodobě nesta-
bilní a rekrystalizují.

Kromě polymorfní transformace se podílí tedy na objemo-
vých změnách i změna objemu vyvolaná hydratací bezvodé-
ho, především ß-C2S, na kalcium silikátový hydrát. Ten je
velmi jemnozrnný, rtg-amorfní, špatně identifikovatelný.
Podle znalostí hydratačních procesů v cementech je změna
objemu udávána na cca 10 % (z hmotnosti vstupního ß-C2S).
Všechny tyto reakce probíhají víceméně současně a s různou
intenzitou (v závislosti na vlhkosti, teplotě prostředí atd.).
Proces hydratace ß-C2S je dobře popsán v literatuře věnova-
né problematice portlandského cementu, např. [16]-[18].
Obdobně, jako ß-C2S, podléhá hydrataci C3S. Výskyt této
fáze je v ocelářských struskách sporadický.

Také Ca-alumináty (C3A) a Ca-aluminátferrity (C4AF)
bývají součástí metalurgických strusek. Jejich obsah je vět-
šinou limitován nižším zastoupením Al2O3. Trikalciumalu-
minátová fáze (C3A) je schopna dále tvořit pevné roztoky
s jinými sloučeninami. Hydratace probíhá velmi rychle a je
provázena značným vývinem tepla. Za přítomnosti vody
vznikají hexagonální krystaly přibližného složení C4AH13 a
snadno a rychle ztrácejí vodu a přecházejí na kubický

C3AH6. Ten nakonec v hydratačním produktu převládne.
Reakce vede nejprve ke značnému zvětšení objemu, a poslé-
ze ke smrštění a zmenšení objemu v důsledku rekrystaliza-
ce. Reakce je však nebezpečná tím, že způsobí otevření zrn
strusky pro další průnik vody do kompaktního zrna.

V případě, že je v roztoku přítomen síranový iont (v mate-
riálu je sádrovec), dojde již za běžných teplot rychle k  reak-
ci spojené se vznikem ettringitu (3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O).
Ten také přispívá ke zvětšení objemu materiálu (asi 7,5krát
více, než je primární objem C3A), avšak v důsledku vzniku
dlouhých a tenkých jehlicovitých krystalů působí spíše tme-
lícím a vyztužovacím účinkem. Ettringit bývá identifikova-
telný (obvykle obtížně, nebo jen na snímcích SEM) v pro-
duktech hydratace jemných frakcí jak vysokopecních, tak
ocelářských strusek. V případě, že je v roztoku Cl–, může
podobně vznikat i hydrochloraluminát.

Velmi málo známé je chování aluminátových fází přítom-
ných ve struskách. V cementářství je známo, že na složení
aluminátů se podílí poměr Al2O3/Fe2O3 ve slínku a teplotní
podmínky jeho vzniku. Vznikají aluminoferitové fáze od
C6AF2 přes C4AF po C6A2F. S vodou reagují pomaleji než
C3A, reaktivnost roste od C2F přes C6AF2 – C4AF – C6A2F.
Tvoří se neomezeně mísitelné hydráty s větším poměrem
A/F než u bezvodých fází. Proto vzniká vždy určité množ-
ství volného Fe(OH)3. Aluminátové fáze jsou rizikovým fak-
torem v materiálech a přispívají k jeho objemovým změnám.

Všechny reakce spojené s hydratací nebo rozpadem stru-
sek jsou ovlivněny podílem krystalické a sklovité fáze. Sklo-
vitá fáze má výrazně nestechiometriocké složení. Sklovité
fáze se snadno rozpadají, hydratují a přispívají k objemovým
změnám ve strusce. Stanovení podílu sklovité fáze (a jejího
nestechiometrického složení) a krystalické fáze strusek je
závažným analytickým problémem [19]-[22].

Metody hodnocení objemové stability strusek
Odvození exaktního způsobu posouzení objemové stabili-

ty strusek jen na základě chemického složení je značně
obtížné. V literatuře se sice vyskytují pro tyto potřeby různé
algoritmy, jejich praktické využití je omezené [1]. V zásadě
lze stanovení objemové stálosti provést několika metodami.

�� Propařování vzorku strusky 
Součástí EN 1744-1 [27] je zkouška rozpínavosti ocelář-

ské strusky v parní komoře při teplotě 100 ˚C. Provádí se na
frakci 0-22 mm, hmotnostní poměry jednotlivých frakcí jsou
dány rozdělením Fullerovy paraboly a jsou uvedeny v tabul-
ce 3 dané normy. Na vzorek působí pára z parní jednotky na
dně přístroje. Objemové změny se obvykle ustálí v rozmezí
24-168 h. Při obsahu MgO nižším než 5 % je dána zkušební
doba 24 h. Při obsahu MgO vyšším než 5 % se vzorek zkou-
ší 168 h. Zkouška rozpínavosti eliminuje možnost rozpou-
štění bobtnajících součástí ve vodě.

�� Působení teploty a tlaku na strusku v autoklávu
Zkouška objemové stálosti ocelářské strusky v autoklávu

dle ASTM C151-05 [26] je velmi rychlá. Vzorky se zhutní a
vloží do autoklávu, v němž se vystaví tlaku 2 068 kPa 
(300 psi) při teplotě 420 ˚C po dobu 3 h. Poté se vzorek
ochladí a určí se hmotnostní úbytek. Obecně výsledky stano-
vení objemových změn z autoklávu jsou desetkrát vyšší než
výsledky zkoušky v horkovodní lázni, navíc nedostatečně
korelují s chováním materiálu na stavbě. Výhodou této
zkoušky je její rychlost [25].

V České republice se provádí zkouška v autoklávu pro
stanovení objemové stálosti kameniva z vysokopecní strus-
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ky (viz příloha A Technického předpisu 138 „Užití strusko-
vého kameniva do pozemních komunikací“, Ministerstva
dopravy ČR). Ke zkoušce se používá vzorek frakce 8-16
mm, který je ponořen ve vodě a v autoklávu vystaven tlaku
0,20 MPa po dobu 2 h při teplotě vody 105 ˚C. Tento postup
se používal obecně pro jakékoli struskové kamenivo, tedy i
ocelářskou strusku [24]. Dalším otevřeným problémem je
stanovení bobtnacího tlaku reagujících strusek. Stejně jako
stanovení objemových změn i tento problém by si zasloužil
výzkum.

Možnosti ovlivnění parametrů 
ocelářských strusek 

Ideálním způsobem, jak zvýšit výtěžnost nekontaminova-
né ocelářské strusky pro přípravu kameniva, je analýza stru-
sek před jejich odlitím a jejich separované ukládání podle
chemického složení. V Německu je pro aplikace do asfalto-
vých povrchů vozovek jako hraniční mez obsahu volného
CaO považována hodnota 4 % hm. Dobré výsledky v přípa-
dě použití strusek do asfaltem nevázaných vozovek (pro
lesní a polní cesty) lze očekávat od kameniva, v němž obsah
volného CaO nepřekročí 7 % hm. V jiných zemích je za bez-
pečný obsah volného CaO pro aplikace do asfaltových povr-
chů považováno množství 3-5 % [1]. 

Další, relativně levný způsob, jak zabránit rozpadání stru-
sek, je jejich odležení. Tato metoda je náročná na čas i pro-
stor. Podle [8] postačuje doba zrání do jednoho roku. Tato
doba je, jak ukazuje praxe, nedostatečná. Rozpad kromě
poměru krystalické a sklovité fáze a obsahu volného CaO a
MgO závisí také na granulometrické stavbě a současně pro-
bíhajících karbonatačních a hydratačních reakcích. Po dobu
deponování strusky musí proběhnout všechny reakce tak,
aby objemové změny a fázové transformace ve strusce byly
v momentě použití strusky ukončeny. Zkušenosti s ocelář-
skými struskami odleženými na odvalu, tj. doba a podmínky
deponie, nejsou autorům známy.

Skutečná doba zrání strusky je podřízena i poptávce po
kamenivu z ní připravovaného, a proto se hledají způsoby,
jak její produkci rychleji odběrateli poskytnout. Její zrání je
možné urychlit napařováním vodní párou za normálního
nebo zvýšeného tlaku. V brazilské ocelárně ArcelorMittal
Tubarăo byla za tímto účelem vyvinuta speciální technolo-
gie. Struska se mele na požadovanou granulometrii, násled-
ně je řízeným způsobem zvlhčována a provzdušňována. Pro-
dukt této technologie je označován jako ACERITA® – Steel-
making Slag with Expansion Reduction [23].

Nákladnější metodou ke snížení objemu volného CaO
v ocelářské strusce je úprava jejího chemického složení ještě
v tekutém stavu. Doporučuje se snížit bazicitu na hodnotu
2,2 přídavkem křemenného písku. Tato operace se musí pro-
vádět po odpichu oceli, aby se zabránilo ovlivnění její kva-
lity. Do strusky se přidává křemenný písek, přičemž do tave-
niny je přiváděn kyslík. Ten zabezpečuje průběh exotermic-
kých reakcí, které zpomalují ochlazování strusky. Písek se
v tavenině rozpouští a chemicky váže přítomné volné CaO [1].

Využití ocelářské strusky s vysokou přidanou hodnotou
spočívá v její atomizaci, tj. technologii, při které je tekutá
struska lita do proudu vzduchu. Ten ji rozdrobuje na malé
částice, a zároveň je unáší do chladicího pásma, kde jsou
intenzivně sprchovány vodou. Výsledným produktem jsou
frakce kulovitého tvaru velikosti 0,07~4,00 mm. Takto upra-
vená struska se vyznačuje vysokou pevností a tvrdostí.
Nachází uplatnění jako materiál pro otryskávání, plnivo do
stavební keramiky, filtrační materiál a další aplikace.

Materiál studeného odvalu
Problém objemové nestability stavebních konstrukcí s ob-

sahem strusky většinou nespočívá pouze v jejích paramet-
rech. Ocelářské strusky různých parametrů jsou ukládány na
jednom místě na odvalech často nekontrolovaně v různé
době a z různých zdrojů a technologií. Hutní podnik strusku
předává dalším zpracovatelům, kteří s ní dál nakládají. Na
starých odvalech se mohou vyskytovat strusky nepravidelně
a nerovnoměrně kontaminované dalšími technologickými
odpady, především žáruvzdornou keramikou na bázi MgO,
CaO, CaO-MgO, MgO-MgO.Cr2O3, dinasovými a šamoto-
vými výrobky, sazemi, uhlím a koksovým prachem, výjim-
kou není cihlová dr� a úlomky betonu. Běžný je netříděný
odpad z výroby nebo přímo stavební rmut (pryžové pásy,
plasty, kabely, dřevo, beton, dráty, kovový odpad, krytina
atd.) smíšený s ocelářskými struskami. V technické praxi je
tento materiál nespecifického  složení označován jako „stu-
dený odval“. Těžba a druhotná úprava deponovaných stru-
sek neumožňuje vždy cizorodé složky na místě separovat.
Vlastní hutní keramika má mimořádně vysoký potenciál
k vytváření objemových změn.

Nebezpečí, jak ukazují případy havarovaných staveb na
Ostravsku, je v tom, že jde o materiál bohatý jak na CaO, tak
na MgO [9]. Struska se snadno při teplotě nad 10 ˚C a za pří-
tomnosti vody a CO2 transformuje na nové sloučeniny za
souběžné objemové změny (obr. 4, tab. 6, tab. 7). Ke zhor-
šení skladby navážky ze studeného odvalu s deponií ocelář-
ské strusky přispívá především to, že na stavbu jsou dováže-
ny strusky z různých zdrojů, různé zrnitosti a složení, různé-
ho stáří včetně kontaminace jinými materiály. Ke zvětšení
měrného povrchu struskových zrn a odpadních materiálů
v návozu přispívá bezesporu hutnění jednotlivých vrstev
navážek, které vede k drcení zrna na drobné částice a zvět-
šování měrného povrchu materiálu v deponii.

Identifikace ocelářských strusek deponovaných 
jako studený odval

Zásadním problémem norem a doporučení, se kterým se
setkáváme, je nejasná definice hodnocených materiálů.
Metalurgické strusky samy o sobě je nutné klasifikovat jako
hromadné substráty různého složení, ale i s různou historií.
V našem případě jsou v předpisech označovány jako „strus-
ky bez rozlišení druhu, původu a stáří“, obvykle jako
„umělé hutné kamenivo“ a „umělé těžké kamenivo“ bez
udání konkrétního druhu strusky podle původu jako „kame-
nivo“ obecně. 

Základní postup zpracování vzorků a sestava analytických
rozborů by měla umožnit klasifikaci metalurgických strusek
v dodaném vzorku, a současně ohodnotit i vlastnosti ostat-
ních komponent v materiálu, které tvoří nedílnou součást
vzorku. Hodnocení musí vycházet z údajů získaných na
místě zpracování strusky, u jejího původce. U strusek odebí-
raných z historických odvalů se musí postupovat podle
jejich aktuálního stavu. Pro obě varianty platí nutnost získat
informace o chemickém a mineralogickém složení, stanovit
střední podíl sklovité a krystalické fáze, jejich hydraulické
aktivity a složení vodného výluhu (pH a obsah solí). Nedíl-
ným, a do jisté míry samostatným úkolem je pak identifika-
ce sekundárních minerálů a složek ve vzorku metalurgic-
kých strusek. Uvedeného problému se týkají normy uvedené
v tab. 5.

Problém však nastává s materiálem označovaným jako
studený odval, který kromě vysokopecní nebo ocelářské
strusky obsahuje další hmoty, např. odpad ze žáruvzdorné
keramiky, stavební dr� a další, prezentovaný jako „metalur-
gické strusky“.
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Pro podrobnější výzkum stability strusky nebo materiálu
ze studeného odvalu, podle homogenity složení a zrnitosti
materiálu, navrhujeme následující postup:

– roztřídit vzorek na komponenty (strusky, keramika, sta-
vební hmoty, plasty, dřevo atd.), jejich podíl zvážit.
U hydraulicky aktivních materiálů stanovit i zrnitost;

– analytický rozbor chemického složení a výluhu provést po
homogenizaci samostatně pro metalurgické strusky, hutní
keramiku a stavební dr� (su�);

– při separaci vybrat ty části materiálu (obvykle hutní kerami-
ku, alkalicky aktivovanou silikátovou keramiku), v nichž je
makroskopicky patrná tvorba druhotných minerálů na
povrchu zrn nebo jejich uložení v mezizrnném prostoru.
Druhotné minerály jsou obvykle světlých barev, jemně
zemité nebo jemně krystalické agregáty tvořící povlaky na
zrnech nebo výplň mezi zrny. U těchto sekundárních mi-
nerálů je třeba provést mineralogickou identifikaci (rent-
genovou práškovou difrakci, infračervenou spektroskopii,
DTA/TG, případně chemickou analýzu);

– zvláš� důležitá je separace frakce menší než 15 mm, kte-
rou je třeba po homogenizaci  analyzovat samostatně.
Z homogenizovaného vzorku je třeba stanovit složení
výluhu (druh solí, pH), mineralogické složení odparku a
práškového podílu po výluhu (rentgenovou práškovou
difrakci, infračervenou spektroskopii, DTA/TG, případně
chemickou analýzu);

– vhodné je odebrat povrchové vrstvy hydraulicky aktivních
složek (z povrchu vrstvy kusů strusky) a provést minera-
logickou analýzu této kontaktní vrstvy strusky s vnějším
prostředím;

– podle ČSN EN 1744-1 připravit vzorek pro test vodní
párou podle druhu strusky a obsahu volného CaO a MgO;

– paralelní vzorky testované na náchylnost ke změně obje-
mu v autoklávu.

Závěr
Pro posouzení materiálového využití strusek z metalurgic-

kého provozu je nezbytné rozlišovat strusky vysokopecní a
strusky ocelářské, dále dělené podle technologie výroby
oceli. Tato skutečnost není plně respektována. Dále je třeba
rozlišovat strusky bez příměsi jiných hmot a směsný materi-
ál strusek a dalších odpadů uložený jako studený odval.

Běžným materiálem ve stavebnictví i dalších odvětvích
jsou vysokopecní strusky. S kamenivem z nich připravených
různými producenty jsou dlouhodobě vcelku dobré zkuše-
nosti. Vzhledem k vývoji technologií výroby železa a mož-
ným změnám v surovinovém složení vsázky (struskotvor-
ným komponentům, složení rudy, složení koksu) je nutné
sledovat obsah volného CaO, případně skla ve vysokopec-
ních struskách. Pokud se vyskytuje vysoký podíl jemné frak-
ce (vysoký měrný povrch a vysoký obsah skla), mohou být
pozorovány objemové změny. Vytvoří se podmínky pro prů-
běh hydratačních reakcí v alkalickém prostředí (volné CaO,
MgO za přítomnosti vody při teplotě vyšší než 10 ˚C), které
jsou spojené se změnou objemu hydratované hmoty.

V článku je poukázáno i na to, že použití metalurgických
strusek z výroby oceli (pecních a pánvových strusek) ve sta-
vebnictví přináší řadu problémů vyvolaných jejich nespráv-
ným použitím. K tomu přispívá i skutečnost, že ocelářské
strusky mohou být zpracovány a uloženy jako nekontamino-
vané nebo, což bylo v minulosti častější, jako deponie směs-
ného materiálu tvořeného struskou z různých ocelářských

technologií a různého stáří, spolu s dalším odpadem z meta-
lurgické výroby (jako je keramika, dřevo, plasty, stavení dr�)
na studeném odvalu. Pokud je jako netříděný materiál pou-
žíván, s nejvyšší pravděpodobností přinese problémy s obje-
movou stabilitou, která díky heterogennímu složení je obtíž-
ně predikovatelná. Také nekontaminované (čisté) ocelářské
strusky v místě druhotného uložení v konstrukci stavby
mohou být nestabilní a objemově nestálé. Článek analyzuje
příčiny rozpadu a objemových změn ocelářských strusek a
podává návrh postupů pro jejich analytické hodnocení. Pro
ukládání metalurgických strusek do konstrukce lze doporu-
čit dodržení těchto zásad:
– určit druh strusky;
– zjistit prognózu její stability (rozpadu a objemových

změn) s ohledem na fázové složení a velikost částic;
– u ocelářských strusek, které vykáží pro daný typ konstruk-

ce vhodné vlastnosti, provádět průběžnou kontrolu kvali-
ty, složení a zrnitosti při ukládání do konstrukce. Podrob-
nosti se stanoví v dodavatelských podmínkách.
Vzhledem k tomu, že jde o velkoobjemové druhotné suro-

viny, jejichž produkce bude i v budoucnosti významná, bude
zájem o jejich využití i jako stavebních hmot. Z tohoto hle-
diska bude nutná revize norem, doporučení a technických
předpisů, což si vyžádá i příslušný výzkum.

Článek vznikl za podpory projektů  106/09/0588 GA ČR
„Vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční
vlastnosti geopolymerních systémů z technogenních
pucolánů“ a IET CZ.1.05/2.1.00/03.0100 Institutu envi-
ronmentálních technologií.
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Úvod
Návrh skladby obvodového pláště je komplexní záleži-

tost, kde je závažných několik aspektů. Jedním z nejdůleži-
tějších je jeho tepelně izolační schopnost [1]-[2], jelikož je
globální snahou šetřit energie, a tím i neobnovitelné přírod-
ní zdroje, a právě spotřeba energie k vytápění budov je
v zemích Evropské unie poměrně vysoká [3]-[5]. Nabízí se
tak poměrně široký prostor pro  úspory.

Z tohoto důvodu mají členské státy povinnost postupně
zpřísňovat své tepelně-technické normy tak, že do nich
implementují vydané evropské směrnice, jako je EPBD II
(Energy Performance of Building Directive II) [6] z roku
2010. Tato směrnice mimo jiné zavádí povinnost výstavby
budov s téměř nulovou spotřebou energie od roku 2021. Lze
tedy předpokládat, že v budoucnu bude kladen obzvláště
velký důraz na vynikající tepelně-izolační schopnosti obvo-
dového pláště, navíc bude zapotřebí využít i tepelnou setr-
vačnost, tedy teplo, které se v obvodových stěnách akumu-
luje [7]-[8]. Takové budovy se vyskytují již v podobě pasiv-
ních či nízkoenergetických budov [9 ]-[12].

Tepelně-izolační schopnost stěn lze charakterizovat
pomocí součinitele prostupu tepla. Podle ČSN 73 0540-2:
Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky z roku 2011
[13] je stanovena cílová hodnota tohoto součinitele na 0,18-
0,12 W/m2K.

Současným trendem ve stavebním průmyslu je snaha
vyvíjet nové stavební materiály s co nejlepšími tepelně-izo-
lačními schopnostmi za účelem dosažení energetických
úspor. Vývoj se týká téměř všech skupin stavebních mate-
riálů – tepelných izolací [14]-[17], omítek [18] i nosných
materiálů [19]-[20]. Kromě tepelných parametrů se výzkum
zaměřuje zejména na stanovení optimálních vlhkostních
parametrů, které mají podstatný vliv na tepelně-izolační
schopnosti materiálů.

V článku se zaměřujeme na analýzu vlivu tepelných a vlh-
kostních parametrů cihelného střepu děrované cihly na roční
energetickou bilanci charakteristických obvodových pláš�ů.

Konstrukce, materiály a vstupní parametry
Jako nosný materiál obvodového pláště byla uvažována

děrovaná cihla tl. 500 mm, z vnitřní strany opatřená vápeno-
cementovou omítkou tl. 10 mm. Dále jsme uvažovali s vari-
antou bez zateplení, kdy byla z vnější strany uvažována
pouze vápenocementová omítka tl. 10 mm, a poté variantu
s tepelnou izolací, jmenovitě s hydrofobní minerální vlnou
tl. 100 mm. Tlouš�ka lepicí vrstvy mezi izolací a nosným
zdivem byla 10 mm. Základní materiálové charakteristiky
analyzovaných materiálů jsou shrnuty v tab. 1. Při označení
charakteristik byly použity symboly: ρ – objemová hmot-
nost [kg/m3], ψ - pórovitost [%], c – měrná tepelná kapacita
[J/kgK], μ – faktor difúzního odporu pro vodní páru [-], λdry

– součinitel tepelné vodivosti v suchém stavu [W/mK], λsat –
součinitel tepelné vodivosti ve vodou nasyceném stavu
[W/mK], κapp – střední hodnota součinitele vlhkostní vodi-
vosti závislém na obsahu vlhkosti [m2/s], whyg – hygrosko-
pický obsah vlhkosti objemový [m3/m3]. Všechny tyto para-
metry byly naměřeny v laboratořích transportních procesů
Katedry materiálového inženýrství a chemie Fakulty staveb-
ní ČVUT v Praze [21], [22]. Vlastnosti děrované cihly uve-
dené v tab. 1 jsou po homogenizaci.

Tab. 1. Materiálové charakteristiky materiálů

Výsledků analýzy je dosaženo kombinací experimentálního a numerického přístupu, při němž laboratorně naměřené
vlastnosti materiálů následně vstupují do numerických simulací tepelně vlhkostního chování obvodového pláště.
Výpočetní simulace jsou provedeny metodou konečných prvků v programu HEMOT. 

The effect of thermal and moisture parameters of brick bodies on the annual energy 
balance of external skins from perforated bricks 

The analysis combines the experimental and numerical approach; material characteristics measured in the laboratory
are subsequently introduced into numerical simulations of the thermal and moisture behaviour of the external skin.
Computational simulations are made by the finite-element method in the HEMOT application. 

Parametr Jednotka
Vápeno-

cementová 
omítka

Cihla děrovaná  
homogenizovaná

Lepicí 
tmel

Minerální 
vlna

ρ kg/m3 1550 612 1430 270

ψ % 40 23 42,6 88

c J/kgK 1200 979 – 2 354 1020 630

μ  - 7 6,45 12,4 3

λdry W/mK 0,7 0,48 0,045

λsat W/mK 2,4 2,02 0,246

κ app m2/s 7,30E-07 1,07E-09 2,51E-10

w hyg m3/m3 0,03 0,0175 0,0201 0,0073

předmětem 
analýzy
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Počáteční i okrajové podmínky by měly být co nejvíce
realistické, proto byla na exteriérové straně použita klimatic-
ká data. Nejspolehlivějších výsledků je dosaženo pro  refe-
renční rok, který obsahuje průměrné hodinové hodnoty kli-
matických dat za období posledních třiceti let (teplota, rela-
tivní vlhkost, směr a rychlost větru, srážky, intenzita sluneč-
ního záření). V této analýze byly použity hodnoty pro Prahu.
Na interiérové straně jsme použili konstantní hodnoty rela-
tivní vlhkosti 55 % a teploty 21 ˚C.

Počáteční relativní vlhkost materiálů byla stanovena na 60 %
a počáteční teplota na 21 ˚C. Délka simulace byla zvolena na
tři roky, aby došlo k vytvoření ustáleného, resp. cyklicky se
opakujícího stavu, ze kterého byly poté stanoveny výsledky.

Jako výchozí matematický model byl zvolen Künzelův
model pro sdružený transport tepla a vlhkosti v porézních
stavebních materiálech. Celá úloha byla řešena jako jedno-
rozměrná.

Metodika výpočtu 
Energetická bilance obvodového pláště byla vypočítána

na základě výsledků třetího roku simulace a udává množství
tepla v kilowatthodinách, které projde 1 m2 obvodového pláš-
tě během jednoho roku. Kladné znaménko udává roční tepel-
nou ztrátu, záporné pak tepelný zisk. Energetická bilance
byla stanovena z vypočtených hodinových hodnot tepelných
toků na interiérové straně konstrukce, kde jsou hodnoty pod-
statně více ustálené

(1)

kde q označuje hustotu tepelného toku [W/m2], λ je součini-
tel tepelné vodivosti závislý na vlhkosti [W/mK], dT je tep-
lotní rozdíl dvou uzlových hodnot definujících okrajový ele-
ment při výpočtu metodou konečných prvků [K], dx je vzdá-
lenost těchto uzlů [m]. Hodnota součinitele tepelné vodivos-
ti λ při aktuálním obsahu vlhkosti byla stanovena lineární
interpolací, přičemž vychází z hodnot λdry a λsat uvedených
v tab. 1.

Roční energetická bilance je pak vypočtena integrací
hodinových hodnot hustoty tepelného toku podle rovnice 

(2)

kde Q označuje roční energetickou bilanci [kWh/m2a] a q(t)
je časová funkce hustoty tepelného toku.

Výsledky tepelně-vlhkostní analýzy
Výsledky simulace jsou systematicky členěny podle va-

riant obvodového pláště a shrnuty v grafech. Výsledky vlivu
vlhkostních a tepelných parametrů děrované cihly bez tepel-

né izolace na roční energetickou bilanci obvodového pláště
jsou shrnuty v tab. 2 a na obr. 1 a obr. 2. Oba grafy zachy-
cují stejné výsledky, avšak na obr. 1 je jako měřítko zvolen
součinitel tepelné vodivosti, na obr. 2 pak součinitel vlh-
kostní vodivosti. Jak je z obr. 1 patrné, s rostoucím součini-
telem tepelné vodivosti roste energetická bilance obvodové-
ho pláště. Z hlediska vlhkosti však stojí za povšimnutí, že
nejhorších výsledků je dosaženo při součiniteli vlhkostní
vodivosti κ = 1e-07 m2/s, což je následně zřejmé z obr. 2.

Obr. 1. Vliv součinitele tepelné vodivosti na roční energetickou
bilanci obvodového pláště bez tepelné izolace

Obr. 2. Vliv součinitele vlhkostní vodivosti na roční energetickou
bilanci obvodového pláště bez tepelné izolace

Optimálních výsledků z hlediska roční energetické bilan-
ce je dosaženo při součiniteli vlhkostní vodivosti κ = 1e-06
m2/s, avšak z pohledu vlhkostního chování není tato varian-
ta příliš příznivá, jelikož se relativní obsah vlhkosti ve vněj-
ších vrstvách obvodového pláště drží téměř celoročně nad
80 %, jak je zřejmé z obr. 3.

Naopak z hlediska vlhkostního se jako optimální varianta
jeví děrovaná cihla s hodnotou součinitele vlhkostní vodi-
vosti κ = 1e-07 m2/s a s hodnotou součinitele tepelné vodi-
vosti v suchém stavu λ = 0,09 W/mK (obr. 4). Porovnání
hustoty tepelných toků dvou krajních variant je pro ilustraci
znázorněno na obr. 5.

0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12

1,00E-06 17,4 19,4 21,4 23,4 25,4 27,3

1,00E-07 19,7 21,9 24,2 26,4 28,6 30,7

1,00E-08 18,6 20,9 23 25,2 27,4 29,7

1,00E-09 18,2 20,5 22,7 24,9 27,1 29,3

1,00E-10 18,1 20,3 22,5 24,7 26,9 29,1

kWh/m2a
λ [W/mK]

κ  [m2/s]

Tab. 2. Roční energetická náročnost obvodového pláště bez tepel-
né izolace
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Výsledky vlivu vlhkostních a tepelných parametrů děro-
vané cihly s hydrofobní minerální vlnou na roční energetic-
kou bilanci obvodového pláště jsou shrnuty v tab. 4 a na obr.
6 a obr. 7.

Z výsledků lze vypozorovat, že snížením součinitele te-
pelné vodivosti děrované cihly o 0,01 W/mK dojde ke sníže-
ní roční energetické bilance v průměru o 1,2 kWh/m2a. Roz-
ložení relativní vlhkosti a teploty napříč konstrukcí je rovněž
charakteristické, jak je patrné z obr. 8 a obr. 9. Porovnání

hustoty tepelných toků dvou krajních variant je pro ilustraci
znázorněno na obr. 10.

Diskuze
Jak ukazují výsledky prezentované v tomto článku, tepel-

né i vlhkostní parametry děrované cihly mají významný vliv
na roční energetickou bilanci obvodového pláště. Při návrhu
optimálních parametrů však nelze pouze jednostranně hledět
na energetickou bilanci, je také třeba posuzovat další aspek-
ty, zejména pak vlhkostní chování obvodového pláště.

V obou variantách obvodového pláště bylo zjištěno, že
minimalizací součinitele tepelné vodivosti dojde ke znač-

Obr. 3. Vlhkostní pole obvodového pláště bez tepelné izolace, 
κ = 1e-6 m2/s, λ = 0,07 W/mK

Obr. 4. Vlhkostní pole obvodového pláště bez tepelné izolace, 
κ = 1e-9 m2/s, λ = 0,09 W/mK

�
�

�
�

�
�Obr. 5. Porovnání hustot tepelných toků vybraných variant

obvodového pláště bez tepelné izolace

Tab. 3. Roční energetická náročnost obvodového pláště s hydro-
fobní minerální vlnou

Obr. 6. Vliv součinitele tepelné vodivosti na roční energetickou
bilanci obvodového pláště s hydrofobní minerální vlnou

Obr. 7. Vliv součinitele vlhkostní vodivosti na roční energetickou
bilanci obvodového pláště s hydrofobní minerální vlnou

������������������������������������������������������������������

0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12

1,00E-06 13,2 14,4 15,6 16,7 17,7 18,7

1,00E-07 13,3 14,6 15,8 16,9 17,9 18,9

1,00E-08 13,7 14,9 16,1 17,2 18,3 19,2

1,00E-09 13,8 15,1 16,2 17,3 18,4 19,3

1,00E-10 13,8 15,1 16,3 17,3 18,4 19,4

kWh/m2a
λ [W/mK]

κ  [m2/s]
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ným úsporám energie spotřebované na vytápění. Budeme-li
například uvažovat pokles tohoto součinitele u děrované ci-
hly z 0,12 na 0,08 W/mK, dosáhneme tím u obvodového
pláště s minerální vlnou roční úspory 22,5 % a v případě ne-
zatepleného zdiva až 29,5 % (výpočet dle tab. 2, tab. 3).

Podstatně složitější je problematika optimálních vlhkost-
ních parametrů, jmenovitě součinitele vlhkostní vodivosti.
U nezateplené konstrukce se z hlediska energetické bilance
jeví nejhůře hodnota 1e-7 m2/s, nejlépe pak varianta se sou-
činitelem vlhkostní vodivosti 1e-6 m2/s. Tato hodnota je
však z hlediska vlhkostního chování nepřípustná (obr. 3).
Vysoký součinitel vlhkostní vodivosti vede k výraznému

zvýšení vlhkosti v obvodovém plášti během roku. Ten by tak
byl vystaven vysokému vlhkostnímu namáhání a s tím sou-
visejícím dalším rizikům, jako je mechanická koroze, bioko-
roze apod. Jako optimální se tak jeví hodnota 1e-8 m2/s.

V případě zateplení hydrofobní minerální vlnou nejsou
rozdíly v roční energetické bilanci vlivem součinitele vlh-
kostní vodivosti tak velké (4-5 %). Stanovení optimální hod-
noty součinitele vlhkostní vodivosti proto vychází přede-
vším z výsledného vlhkostního chování a následně z roční
energetické bilance. Dle těchto kritérií se jako optimální jeví
hodnoty v rozsahu 1e-8 až 1e-9 m2/s, které vedou k udržová-
ní relativní vlhkosti ve zdivu celoročně v rozmezí 50-60 %.

Budeme-li uvažovat pouze jediný typ děrované cihly,
který by měl být vhodný pro zateplené i nezateplené obvo-
dové pláště, vychází jako optimální varianta součinitele vlh-
kostní vodivosti hodnota 1e-8 m2/s. Je však nutné pozname-
nat, že jde pouze o střední hodnotu, která odpovídá přibliž-
ně dvoutřetinové vlhkostní saturaci. Pro ověření výsledků by
bylo zapotřebí provést přesnější měření této veličiny (souči-
nitele vlhkostní vodivosti), zejména její vlhkostní závislosti,
a výpočty opakovat.

Závěr
Při navrhování nízkoenergetických domů se zřídka spolu

s energetickou bilancí řeší vlhkostní namáhání konstrukce.
Je to dáno zejména nedostatkem návrhových metod v sou-
časných normách, kdy je zcela zanedbán vliv transportu
kapalné vlhkosti ve zdivu. Numerická analýza ukázala, že
vliv vlhkosti je při návrhu velmi závažný. Tato analýza byla
v současné fázi provedena pouze s konstantní hodnotou sou-
činitele vlhkostní vodivosti, proto se v další fázi výzkumu
předpokládá zpřesnění výpočtů s použitím součinitele vlh-
kostní vodivosti závislého na obsahu vlhkosti.

Článek vznikl za podpory projektu FR-TI3/085 MPO
ČR.
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