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pomocí přeplátování
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prof. Ing. Jiří MÁCA, CSc.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Tesařské spoje se u klasických dřevěných krovů využíva-

jí ke spojování prvků a přenášení sil mezi jednotlivými část-
mi krovu. Síly jsou nejčastěji přenášeny přímým kontaktem
mezi jednotlivými prvky, otlačení ve spoji je doplněno kolí-
ky nebo svorníky. Použitý typ spoje závisí na namáhání.
Pokud je potřeba nastavit nebo vyměnit ohýbaný trám, lze
využít plátování. Tento typ spoje lze vytvořit různým způso-
bem. Nejčastěji se používá plát s rovnými nebo šikmými
čely. Ze statického hlediska je vhodnější plát s šikmými
čely, kde se do přenášení momentu zapojuje i tlačená část
čela.

Pro vhodné působení tesařského spoje je nutné dodržet
základní pravidlo, které udává min. délku plátu l ≈ 5h, kde
h je výška prvku. Délka plátu může být ovlivněna i počtem
svorníků. Pro jasnější představu o mechanickém chování
spojů byly provedeny experimentální zkoušky s plátem dle
obr. 1. Úhel čela byl zvolen v souladu s běžně prováděnými
pláty 60˚.

Experimenty
Byly provedeny následující experimenty:

– ohyb nezmenšených trámů délky 6 m o průřezu 0,24 x 0,2 m,
– tlakové zkoušky  trámečků o rozměrech 0,02 x 0,02 x 0,3 m,
– ohyb zmenšených trámů délky 1,5 m o průřezu 0,06 x

x 0,05 m s plátovým spojem,
– ohyb nezmenšených trámů délky 6 m o průřezu 0,24 x 0,2 m

s plátovým spojem.

Pro zjištění materiálových charakteristik byly nejdříve
provedeny experimenty na dřevěných trámech, které měly
stejné rozměry a byly ze stejné várky jako trámy s plátový-
mi spoji. Rozpětí trámů zkoušených čtyřbodovým ohybem
bylo v souladu s praktickými potřebami zvoleno 6 m a příč-
ný řez měl rozměry 0,24 x 0,2 m. Z těchto ohybových zkou-
šek byly získány údaje o chování dřeva a jeho mechanických
vlastnostech. Uspořádání zkoušek je patrné z obr. 2. Pod trá-

Článek popisuje tvorbu numerického modelu v závislosti na experimentálních zkouškách rovného dřevěného plátu se
šikmými čely se svorníkem. Získaná data byla porovnána s výsledky z analýzy metodou konečných prvků trojrozměrného
modelu vytvořeného v softwaru ATENA 3D.

Experimental and Numerical Analysis of Iron Bar Lap Joints

The paper describes a numerical model derived from experimental tests of a vertical splice skew timber joint with
a key. Experimental tests were performed last year and the results obtained were compared with the numerical results
of a three-dimensional finite element model created using ATENA 3D.

Obr. 1. Schéma plátu

Obr. 2. Uspořádání čtyřbodové ohybové zkoušky – trám bez spoje
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mem jsou umístěny dvě hydraulické panenky, pomocí nichž
je zatížení do trámu vnášeno.

V dalším kroku byly provedeny zkoušky zmenšených
modelů dřevěných přeplátovaných styčníků pod čtyřbodo-
vým a tříbodovým ohybem. Modely byly zhotoveny v měřít-
ku 1:4, délka trámu byla 1,5 m. Spoj u zmenšených modelů
byl proveden dřevěným kolíkem. Na zmenšených modelech
bylo cílem ověřit chování plátu. Vzhledem k menším rozmě-
rům bylo možné vybrat materiál bez viditelných vad, výsuš-
ných trhlin a suků. Ze zbytků použitého dřeva byly vytvoře-
ny trámečky o rozměrech 0,02 x 0,02 x 0,3 m pro získání
základních charakteristik. Z tlakových zkoušek byl stanoven
Yongův modul pružnosti (v tab. 1 MOE), z ohybových
zkoušek mez pevnosti v ohybu (MOR) a maximální síla
potřebná k porušení trámečku (Fmax). Celkem bylo provede-
no 48 měření. Přehled vybraných hodnot po statistickém
zpracování je znázorněn v tab. 1.

Tab. 1. Vlastnosti zmenšených modelů*

* w – Fmax je okamžitý průhyb měřený při působení maximální síly,
x střední hodnota, s směrodatná odchylka, v variační součinitel,
min., max. minimální a maximální naměřené hodnoty

Nakonec byly provedeny zkoušky dřevěných trámů délky
6 m se styčníky ve skutečné velikosti. Stejně jako zmenšené
modely byly trámy namáhány při tříbodové a čtyřbodové
ohybové zátěžové zkoušce. Pro čtyřbodový ohyb byl spoj
umístěn uprostřed rozpětí trámu – viz horní obr. 3. Při tomto
uspořádání je spoj namáhán pouze ohybovým momentem. V tří-
bodových zkouškách se zkoumal vliv posouvající síly, který
vyžadoval posunutí spoje mimo střed – viz dolní obr. 3. Při
této poloze je spoj namáhán posouvající silou a momentem.
Pro každé uspořádání byly zkoušeny dva trámy.

Vzhledem k tomu, že v praxi není předepsáno, pod jakým
úhlem se má zkosení čel provést, byly uvažovány dva typy
geometrie spoje. V prvním případě byly vyrobeny spoje se
zkosením pod úhlem 63,3˚. Ve druhé variantě byl uvažován
úhel zkosení 45˚. Dosud jsou vyzkoušeny modely ve skuteč-
ném měřítku pouze ve variantě se zkosením 63,3˚.

U zkoumaného spoje zajiš�uje svorník vzájemnou polohu
plátů. Nelze jednoznačně říci, zda je jeho funkce spíše pozi-
tivní, nebo negativní. Bez svorníku není možné zajistit kom-
paktnost styku, se svorníkem nastává oslabení průřezu, které
mnohdy vede ke vzniku trhlin. Původně byl uvažován kla-
sický dřevěný kolík ve spoji. Předpoklad využití dřevěného
kolíku vycházel z konstrukce celodřevěného spoje. Celodře-
věné spoje se využívaly u gotických krovů, jejich výskyt je
v České republice však vzácný. V barokních krovech, kte-
rých je zachováno výrazně více, se setkáváme běžně s oce-
lovými svorníky. V důsledku toho se u nezmenšených
modelů ustoupilo od využití dřevěného kolíku a spoje byly
provedeny s kovovým kolíkem.

F max w – F max MOR MOE Hustota

[N] [mm] [kg/m3]

x 1 599,30 6,02 68,62 7 967,08 444

s 164,89 1,14 6,61 857,44 48

í 10,32 18,94 9,63 10,76 10,92

min. 1 333,55 3,61 57,39 6 910 369

max. 2 012,88 9,24 86,29 10 281,90 570

Složka 
[MPa]

Obr. 3. Umístění spoje pro čtyřbodový a tříbodový ohyb

Obr. 4. Poškození zmenšeného styčníku
a – porušení vzorku ohybem ve směru kolmo k vláknům,

b – ustřihnutí dřevěného kolíku

a)

b)
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Z experimentů je možné stanovit určité závěry. V jejich
průběhu bylo zjištěno, že zmenšené a nezmenšené modely
vykazují výrazně odlišné chování. Během zkoušení zmenše-
ných modelů se vyskytlo větší množství různých typů kolap-
su konstrukce (obr. 4). Z faktorů, které toto chování ovliv-
ňují, se jeví důležité zejména dva. 

Prvním je vliv materiálu, ze kterého je vyroben kolík. Při
zkoušení zmenšených modelů byl využit dřevěný kolík.
Poměrně častým porušením byla nadměrná deformace kolí-
ku, nebo dokonce jeho úplné ustřihnutí. Použitím ocelového
kolíku u nezmenšených modelů byl odstraněn nežádoucí
efekt porušení kolíku smykem, který do značné míry zne-
hodnocoval únosnost zkoumaného spoje.

Dalším faktorem, který ovlivňuje výsledné chování dře-
věných konstrukcí, je kvalita dřeva. U všech zkoušených
nezmenšených trámů se vyskytly počáteční výsušné trhliny,
a to  na všech čtyřech stranách. Přestože jejich šířka nebyla
příliš velká, hloubka dosahovala 70-80 % dimenze průřezu
v příslušném směru. Oslabovaly průřez a byly počátečním
zdrojem kolapsu spoje. Při zatěžování konstrukce se výsuš-
né trhliny značně rozevíraly a velmi často v trámu vznikaly
další trhliny rovnoběžné s výsušnou trhlinou a s počátkem
u otlačované části otvoru s kolíkem (obr. 5b).

Obr. 5. Poškozený nezmenšený spoj 
s počáteční výsušnou trhlinou a kovovým kolíkem

a – zadní pohled na spoj, b – čelní pohled (prasklina 
rovnoběžná s původní výsušnou trhlinou)

Materiálový model a numerické modelování
Cílem projektu, který se zabývá výzkumem spojů pro

rekonstrukce historických krovů, je vytvoření řady doporu-
čení pro projektanty, kteří se zabývají rekonstrukcemi krovů
v souladu s představami zástupců památkové péče. Aby bylo
možné taková doporučení učinit, je nutné nejprve důkladně
porozumět chování jednotlivých typů spojů. Z tohoto pohle-
du se fyzikální experimenty nejeví jako příliš efektivní. Vy-
tvoření fyzikálního modelu je složité, časově náročné a
nákladné. Proto je důležité mít i nástroj, kterým je možné
zkoumat relativně rychle a levně vliv změn ve spojích, na-

příklad geometrie. Pro tento účel byla zvolena strategie veri-
fikace numerických modelů s fyzikálními experimenty.

Pro vytvoření trojrozměrného MKP modelu nezmenše-
ných trámů byl zvolen program ATENA 3D. Tento komerč-
ní software je určen především pro výpočty konstrukcí z kva-
zikřehkých, plastických nebo kompozitních materiálů. Ani
jeden předdefinovaný materiál však není vhodný pro dřevo,
proto musí být konstrukce modelována z různých, předem
definovaných materiálových modelů.

Jako základní materiálový model pro dřevo byl zvolen
prostorový nelineární homogenní cementový materiál s růz-
nými pevnostními charakteristikami v tlaku a tahu. Anizo-
tropie dřeva se vyznačuje tím, že hodnoty v jednom směru
jsou výrazně vyšší než ve zbývajících směrech. Proto se dá
dřevo vhodně modelovat jako ortotropní materiál se syme-
trickými vlastnostmi v určitých směrech. Například pevnost
ve směru vláken je výrazně vyšší než kolmo k vláknům.
Odlišnosti ve směrech kolmých k vláknům jsou výrazně
menší a ve většině případů se dají považovat za obdobné.
Například pro borovici lze pevnosti vyjádřit podle (1), hod-
noty jsou převzaty z [3],

Fc,L : Fc,R : Fc,T = 49,9 : 2,7 : 5,5 ≈ 18,5 : 1 : 2, (1)

EL : ER : ET ≈ 20 : 1,6 : 1, (2)

GLR : GLT : GRT ≈ 10 : 9,4 : 1. (3)

V rovnicích (1)-(3) označuje Fc pevnost v tlaku, index L
rovinu rovnoběžnou s vlákny, R rovinu kolmou k vláknům
v radiálním směru a index T rovinu kolmou k vláknům v tan-
genciálním směru.

Pro přesné popsání ortotropního materiálu je zapotřebí
dvanáct materiálových konstant, tři Youngovy moduly pruž-
nosti E, tři moduly ve smyku G a šest Poissonových souči-
nitelů v. Pokud se využije do značné míry symetrických
vlastností dřeva (1)-(3), je potřeba určit pouze devět para-
metrů [2], [4]. V softwaru ATENA 3D je pro kvazikřehký
materiál  možné využít pouze jednu sadu materiálových cha-
rakteristik, která se však využije shodně ve všech směrech.
Pro dosažení různých vlastností v různých směrech slouží
materiál s rozptýlenou výztuží. Tato výztuž se vkládá doda-
tečně do základního materiálu a lze ji orientovat v určitém

a)

b)

Obr. 6. Vliv rozptýlené výztuže 
na modul pružnosti základního materiálu
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směru. Tímto způsobem se zvyšují určité materiálové cha-
rakteristiky ve směru rozptýlené výztuže a do značné míry se
takto dá modelovat ortotropní chování materiálů. Stejně jako
je tomu pro základní materiál, i pro rozptýlenou výztuž jsou
k dispozici různé materiálové modely.  Vliv množství roz-
ptýlené výztuže na modul pružnosti základního materiálu je
znázorněn na obr. 6. Tato závislost byla zkoumána na elas-
tickém homogenním materiálu. Pro rozptýlenou výztuž byl
uvažován jak lineární materiálový model, tak i bilineární
model s mezí kluzu 550 MPa.

Jak již bylo zmíněno, v použitém softwaru slouží materi-
álové charakteristiky pro jeden směr k popsání chování celé-
ho materiálu. V modelu byly využity vždy nejnižší charak-
teristiky kolmo na směr vláken, a to v obou směrech. Ve
směru rovnoběžně s vlákny byla využita rozptýlená výztuž,
aby zvýšila hodnoty materiálových charakteristik v tomto
směru. Aby průhyby odpovídaly při porušení spoje naměře-
ným datům, byl základní kvazikřehký materiál nastaven
následujícím způsobem: E = 5 GPa, v = 0,2, pevnost v tahu
Ft = 0,5 MPa, pevnost v tlaku Fc = 1 MPa (v materiálovém
modelu, který byl zvolen, je zakomponována podmínka pro
minimální poměr pevnosti v tlaku a tahu, která odpovídá
vztahu Fc/Ft = 2), lomové energie byla podle [5] zvolena 
Gf = 3·10–4 MN/m. Tyto hodnoty však zcela neodpovídají
materiálovým charakteristikám naměřeným v průběhu expe-
rimentů. Při zkouškách na malých hranolech byla po vyhod-
nocení získána střední hodnota modulu pružnosti EL = 7,9
GPa pevnost v tlaku Fc,L = 48 MPa, obě tyto hodnoty byly
měřeny ve směru vláken. Podle poměru veličin ve směru
vláken a kolmo na vlákna by naměřeným hodnotám odpoví-
daly moduly pružnosti ER = 0,7 GPa, ET = 0,4 GPa a tlako-
vá pevnost Fc,R = 2,6 MPa a Fc,T = 5 MPa.

Pro výpočet byla konstrukce rozdělena do sedmnácti mak-
roelementů. Započítány jsou i dva makroelementy sloužící
jako podpory a dva makroelementy, které byly využity pro
roznos zatížení z osamělých břemen. Mezi elementy, které
se mohou vzájemně pohybovat, byl nastaven kontaktní pr-
vek, který vystihoval tření mezi jednotlivými částmi kon-
strukce. Při tvorbě sítě byly využity oba typy konečných
prvků, které ATENA podporuje, krychlové elementy i čtyř-
stěny. Velikost konečných prvků byla zvolena 0,05 m,
v okolí kolíku a šikmých čel byla sí� zjemněna na polovinu,
tzn. elementy v těchto místech mají velikost 0,025 m. Byl
řešen případ čtyřbodového ohybu, konstrukce byla přitěžo-
vána v jednotlivých krocích, které odpovídaly charakteru
experimentu.

Při výpočtu vznikaly trhliny ve směru kolmém na vlákna,
jak je patrné na obr. 7. Toto chování samozřejmě neodpoví-
dá chování dřeva, ale koresponduje s vlastnostmi použitého
materiálu.

Snažili jsme se nastavit jednotlivé parametry tak, aby byla
nalezena shoda s naměřenými daty z provedených experi-
mentů. Dosud bylo provedeno několik výpočtů s použitím
jednoduššího materiálového modelu, lineárně elastického, u
něhož je snazší sledovat změny provedené v nastavení mate-

riálu. Získaná data prokazují shodu alespoň v počáteční fázi
zatěžování (obr. 8). U lineárního elastického materiálu byly
nastaveny tyto materiálové vlastnosti: E = 2 GPa a v = 0,4.
Z výpočtů prostého nosníku a ohybové čáry prostého nosní-
ku byl ověřován vliv rozptýlené výztuže. Pomocí této meto-
dy bylo nastaveno její množství na 10 %, přičemž byl vy-
užit lineární materiálový model s E = 200 GPa. Toto množ-
ství odpovídá modulu pružnosti E = 12 GPa pro materiál
dřeva (obr. 6).

Závěr
Jak již bylo uvedeno, v chování zmenšených a nezmenše-

ných modelů konstrukcí jsou značné rozdíly. Jedním z fak-
torů, které toto chování ovlivňují, je kvalita dřeva, ze které-
ho je vzorek vyroben. Na povrchu všech nezmenšených
vzorků se vyskytovaly výsušné trhliny. Ty se v průběhu za-
těžování rozevírají a způsobují kolaps styčníku. Dalším čini-
telem, který ovlivňuje únosnost spoje, je materiál, ze které-
ho je vyroben kolík. Kolík byl slabé místo zkoumaného
spoje, při využití dřevěného kolíku vznikalo více typů kolap-
su spoje. Tyto typy byly ovlivněny především náchylností
dřevěného kolíku k poškození střihem.

Díky vlastnostem, které má nelineární kvazikřehký mate-
riál, není snadné nastavit materiálové charakteristiky tak,
aby dostatečně přesně popisovaly chování dřeva. V případě,
že se pomocí rozptýlené výztuže povede nastavit dostatečně
přesné ortotropní chování, nastává problém s tím, že z ce-
mentové struktury zvoleného přednastaveného materiálové-
ho modelu není možné získat vláknité chování dřeva. Mate-
riálové parametry je však možné nastavit tak, aby model po-
měrně uspokojivě vystihl kolaps konstrukce.

Obr. 8. Závislost průhybu uprostřed nosníku na zatěžovací síle

Obr. 7. Trhliny kolmé k vláknům v MKP modelu
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Pro verifikaci výsledků se předpokládá využití jiného

softwaru, který umožní vhodnou volbu materiálového mo-

delu. V rámci projektu je plánováno vytvoření vhodného

ortotropního materiálového modelu, který bude využit

v softwaru SIFEL, vyvíjeném Katedrou mechaniky na

Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Článek vznikl za podpory projektu NAKI –
DF12P01OVVOO4 Ministerstva kultury ČR „Návrh a
posuzování dřevěných tesařských spojů historických
konstrukcí“.
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1. Interakce zdiva a tkaniny 
z vysokopevnostních vláken

Zamezením předčasného vzniku a rozvoje tahových trhlin
ve zdivu pilíře, způsobených kontrakcí a vzájemnou interak-

cí zdicích prvků a pojiva, lze dosáhnout vyššího využití
únosnosti zdiva v tlaku v závislosti na pevnosti jeho jednot-
livých složek. Vyztužení zděného pilíře nebo stěny tkaninou
z uhlíkových vláken s vysokým modulem pružnosti (Ecfrp/Ed

Článek se zabývá problematikou zpevňování a stabilizace zděných tlačených konstrukcí zpevněných tkaninami na bázi
anorganických a organických vláken. První část je věnována výsledkům experimentálních zkoušek kamenných pilířů
z pravidelných pískovcových bloků a nepravidelných lomových pískovcových bloků nezesílených a zesílených tkaninou
z vysokopevnostních uhlíkových vláken Tyfo SCH 41 zatížených dostřednou tlakovou silou. Ve druhé části pojednání
jsou uvedeny dílčí výsledky experimentálního výzkumu uskutečněného na cihelných pilířcích rozměrů 150 x 300 x 380 mm
zpevněných ovinutím pásem tkaniny výšky 180 mm překrývající dvě ložné spáry a tři vrstvy zdiva. V článku je prove-
deno porovnání účinnosti tkanin s rozdílnou pevností a modulem pružnosti v tahu. Na základě analýzy výsledků expe-
rimentálních zkoušek byly formulovány hypotézy mechanismů porušení zděných konstrukcí a vliv zesilování zdiva
pomocí tkanin na jeho deformační vlastnosti a únosnost. 

Failure Mechanism of Compressed Stone and Brick Piers

The article deals with the strengthening and stabilisation of compressed masonry structures reinforced by fabrics based
on inorganic and organic fibres. The first part presents the results of experimental tests of stone piers of regular sand-
stone blocks and irregular quarry sandstone blocks non-reinforced and reinforced with fabrics of Tyfo SCH 41 high-
strength carbon fibres loaded with concentric compressive force. The second part presents partial results of experimen-
tal research performed on brick mini piers with dimensions of 150 x 300 x 380 mm strengthened by wrapping around
with strips of fabric 180 mm in height overlapping two bed joints and three layers of masonry. The article compares
the efficiency of fabrics with different strengths and different moduli of elasticity in tension. Based on the analysis of
the results of experimental tests hypotheses on the failure mechanisms of masonry structures and the effect of mason-
ry reinforcement by fabrics on its deformation properties and load-bearing capacity were formulated.

Obr. 1. Dosažení mezního zatížení Nu,m zděných pilířů vyztužených pásy z tkaniny z uhlíkových vláken – 
charakteristické náhlé přetržení tkaniny ve střední třetině výšky pilíře provázené úplným rozrušením zdiva pilíře
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∈ <50; 70>) a vysokou pevností v tahu, např. ft,cfrp = 980
MPa, vytváří vnější příčné vyztužení tlačeného zdiva, přebí-
rá příčné tahové napětí ve zdivu a zvětšuje mezní deformaci
δy,m a mezní zatížení Nu,m při porušení. Zesilující tkaniny
umístěné ve zhlaví a patě zamezují předčasnému porušení
zděného pilíře v důsledku probíhající redistribuce tlakových
napětí v kontaktní ložné spáře, kde vlivem nedokonalého
kontaktu vznikají pružně plastické deformace provázené
koncentrací tlakových napětí spolu s příčnými napětími.
Kompozit na bázi vysokopevnostních vláken spojený se zdi-
vem prostřednictvím adhezní vrstvy, umístěný ve středních
třetinách, se plně začíná uplatňovat ve stádiu šíření a rozvo-
je trhlin, především zabraňuje nežádoucí redistribuci tlako-
vých normálových napětí v důsledku porušování zdiva taho-
vými trhlinami, která je příčinou narůstající nerovnoměrnos-
ti rozdělení tlakových napětí po průřezu zděného prvku.
Zděný prvek i přes narůstající vodorovné a svislé deformace
(zejména ve střední části) je schopen v důsledku účinku ovi-
nutí kompozitem z vysokopevnostních vláken přenášet narů-

stající tlakové zatížení, při němž dochází k postupnému
vyčerpání mezní pevnosti jednotlivých složek zdiva. 

Dosažení mezního zatížení Nu,m zděných pilířů vyztuže-
ných pásy z tkaniny z uhlíkových, popř. skleněných vláken,
je zpravidla charakteristické náhlým přetržením tkaniny ve
střední třetině výšky pilíře provázeným úplným rozrušením
zdiva pilíře (obr. 1). Bezprostředně před dosažením mezní-
ho zatížení Nu,m dochází ke vzniku a intenzivnímu rozvoji
svislých tahových trhlin ve střední třetině výšky zděného
pilíře a dílčímu narušování (drcení) zdicích prvků a pojiva a
soudržnosti zesilující tkaniny a zdiva pilíře.

2. Experimentální výzkum mechanismu 
porušení kamenných zděných pilířů 
zatížených dostředným tlakem

Uvedený mechanismus vzájemné interakce zdicích prvků
a spojovací malty se zpravidla uplatňuje až od určité úrovně
tlakového namáhání zdiva, v běžných případech při zatížení
vyšším než 60% mezního zatížení [1], [2]. 

Obr. 2. Izolinie hlavních napětí σ1 a σ2 s místy lokálních stavů napjatosti ve zdicích prvcích (pro přehlednost nejsou zobrazeny izolinie
hlavních napětí v pojivu) při zatížení zdiva dostředným tlakem (1 kN/m´)

Obr. 3 Experimentálně stanovené pracovní diagramy 
a) N × δy (svislé deformace), b) N × δx (vodorovné deformace) zděných pilířů z řádkového zdiva z pravidelných pískovcových bloků 

a z hrubého řádkového zdiva z nepravidelných pískovcových bloků



68 STAVEBNÍ OBZOR 03/2013

Příznivý účinek vyšší pevnosti a modulu pružnosti zdicích
prvků v porovnání s výplní ve spárách, který se uplatňuje v pří-
padě řádkového zdiva z pravidelných zdicích prvků, se u zdi-
va z nepravidelného lomového kamene neuplatní. V okolí
nepravidelných zdicích prvků, zejména v okolí ostrých hran,
dochází ke vzniku poměrně složitého stavu napjatosti cha-
rakteristického vznikem lokálních, často extrémních hodnot
normálových a smykových napětí, která předcházejí násled-
nému vzniku a rozvoji trhlin ve zdivu. Experimentální
zkoušky kamenných pilířů z řádkového zdiva z pravidelných
pískovcových kvádrů a z hrubého řádkového zdiva z lomo-
vého pískovce (nepravidelných pískovcových kvádrů) pou-
kázaly na závažný vliv nepravidelnosti zdiva z lomového
kamene a vyššího obsahu pojivové složky na jeho únosnost
a deformační vlastnosti.

Převážně pozitivní vliv trojosé tlakové napjatosti malty,
který se uplatňuje v klasickém cihelném zdivu, nelze apliko-
vat na zdivo kamenné nebo smíšené z nepravidelných zdi-
cích prvků (hrubě opracované kamenné bloky, lomové
bloky), v němž se vyskytují úlomky a ostrohranné zdicí
prvky z neopracovaného lomového kamene. Místem vzniku
trhlin a narušení zdiva jsou oblasti, v nichž dochází k lokál-
ním stavům napjatosti charakterizovaným extrémními hod-
notami napětí (σx, σy, τxy), které vznikají např. v okolí sklad-
by nepravidelných (ostrohranných) zdicích prvků s relativně
vyšším modulem pružnosti proti okolnímu relativně poddaj-
nějšímu pojivu. Tyto účinky se zpravidla nepříznivě proje-
vují až při vyšších hodnotách zatížení zdiva v tlaku (obr. 2).

Na obrázku 3 jsou znázorněny experimentálně stanovené
pracovní diagramy N × δy (svislé deformace) a N × δx (vodo-
rovné deformace) zděných pilířů z řádkového zdiva z pravi-
delných pískovcových bloků (obr. 4a) a z hrubého řádkové-
ho zdiva z nepravidelných pískovcových bloků (obr. 4b).

Experimentální výzkum kamenných pilířů zatížených mo-
notónně vzrůstající tlakovou silou poukázal na následující:

– výrazný rozdíl velikosti mezního zatížení v tlaku pilíře
z nepravidelných pískovcových bloků (600 kN, tj. 2,01
MPa = 100 %) v porovnání s mezním zatížením v tlaku
pilíře z řádkového zdiva z pravidelných pískovcových
bloků (2 280 kN, tj. 7,82 MPa = 380 %). Hodnota mezní-
ho zatížení v tlaku zděného pilíře z nepravidelných bloků
je závislá nejen na pevnosti složek zdiva, ale také na pro-
vedení kamenného zdiva, tvaru a rozměrech, zejména
nepravidelných zdicích bloků a kvalitě malty. Z obrázku 5
je patrná relativně dobrá shoda hodnot mezních zatížení
v tlaku hrubého řádkového kamenného zdiva z lomových
bloků stanovená výpočtem (ČSN EN 1996, ČSN 73 1101)
a experimentální zkouškou;

Obr. 5. Mezní zatížení pískovcových pilířů

Legenda: 1) mezní únosnost v tlaku pro kamenné zdivo hrubé řád-
kové; 2) mezní únosnost v tlaku pro kamenné zdivo lomové; 3) mezní
únosnost v tlaku pro kamenné zdivo řádkové (pravidelné bloky); 
4) mezní únosnost v tlaku pro kamenné zdivo hrubé řádkové zesíle-
né uhlíkovou tkanou Tyfo SCH 41 pro pevnost kompozitu 986 MPa
(podle výrobce); 5) mezní únosnost v tlaku pro kamenné zdivo hrubé
řádkové zesílené uhlíkovou tkanou Tyfo SCH 41 pro pevnost kom-
pozitu 509 MPa stanovené experimentálně tahovou zkouškou; 
6) mezní únosnost v tlaku pro kamenné zdivo řádkové z pravidel-
ných bloků zesílené uhlíkovou tkanou Tyfo SCH 41 pro pevnost
kompozitu 986 MPa (podle výrobce); 7) mezní únosnost v tlaku pro
kamenné zdivo řádkové z pravidelných bloků zesílené uhlíkovou tka-
nou Tyfo SCH 41 pro pevnost kompozitu 509 MPa stanovené expe-
rimentálně tahovou zkouškou

– experimentálně stanovená hodnota mezního zatížení v tla-
ku pilíře z hrubého řádkového kamenného zdiva z lomo-
vých bloků zesíleného uhlíkovou tkaninou Tyfo SCH 41

Obr. 4. Zděné pilíře
a) z řádkového zdiva z pravidelných pískovcových bloků nezesílené

a zesílené pásy uhlíkové tkaniny, b) z hrubého řádkového zdiva 
z nepravidelných pískovcových bloků nezesílené 

a zesílené pásy uhlíkové tkaniny
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dosáhla 2,17násobku mezního zatížení v tlaku nezesílené-
ho kamenného pilíře z  hrubého řádkového zdiva z lomo-
vých bloků, proti podstatně menšímu nárůstu mezního za-
tížení v tlaku pilíře z řádkového zdiva z pravidelných pís-
kovcových bloků, který činil pouhých 1,15násobek mez-
ního zatížení v tlaku nezesíleného pilíře z řádkového zdi-
va z pravidelných pískovcových bloků zesíleného uhlíko-
vou tkaninou. Tento rozdíl účinnosti zesílení kamenných
pilířů z lomového zdiva a pilířů z řádkového zdiva je způ-
soben rozdílným mechanismem porušení kamenného pilí-
ře z lomového zdiva a pilíře z řádkového zdiva z pravidel-
ných bloků;

– mechanismus porušení kamenného pilíře z nepravidel-
ných pískovcových bloků je charakteristický postupným
„rozpadem“ zdiva – první trhliny vznikly v pojivu pilíře
(obr. 6), přičemž dosažení mezního zatížení pilíře nebylo
provázeno výrazným narušením nepravidelných pískov-
cových zdicích bloků;

– pracovní diagramy N × δy pilířů z lomových pískovcových
bloků při zatížení dostřednou tlakovou silou jsou charak-
teristické výraznou oblastí pružně plastických a plastic-
kých deformací a jejich progresivním nárůstem od zatíže-
ní tlakovou silou o velikosti 30-40 % mezního zatížení
v tlaku. V tomto stádiu dochází k intenzivnímu rozvoji a
vzniku trhlin. Hodnota δy/N, vyjadřující přírůstek svislé
deformace od 1 kN, dosahuje při zatížení o velikosti 0,95
mezního zatížení pilíře dostředným tlakem 2,5násobku
v porovnání s počáteční hodnotou δy/N při zatížení o veli-
kosti cca 0,3 mezního zatížení pilíře v tlaku;

– mezní únosnost v tlaku zděných pilířů z nepravidelných
lomových pískovcových bloků dosáhla 26,3 % mezní únos-
nosti v tlaku zděných pilířů z řádkového zdiva z pravidel-
ných pískovcových bloků, přičemž normalizovaná pevnost
lomových pískovcových bloků fb, zjištěná destruktivním
testem jádrového vývrtu, byla 110,9 % v porovnání s nor-
malizovanou pevností pískovce z pravidelných bloků 18,06
MPa. Porovnání pevností pískovce v tlaku z odebraných
jádrových vývrtů poukazuje na výrazný vliv „vazby“ zdiva
z nepravidelných lomových pískovcových bloků a pevnos-
ti pojiva (experimentálně stanovená hodnota pevnosti poji-
va 1,03 MPa);

– uvedenému mechanismu porušování zdiva z nepravidel-
ných lomových pískovcových bloků a řádkového zdiva
z pravidelných pískovcových bloků odpovídá průběh ex-
perimentálně stanovených závislostí N × δy. Pracovní dia-
gram dostředně tlačeného pilíře z řádkového zdiva z pra-
videlných pískovcových bloků je charakteristický na
rozdíl od pracovního diagramu dostředně tlačeného pilíře
z nepravidelných lomových pískovcových bloků téměř li-
neárním nárůstem svislých deformací. Hodnota δy/N,
vyjadřující přírůstek svislé deformace od 1 kN, dosahuje
při zatížení o velikosti 0,95 mezního zatížení pilíře
dostředným tlakem 1,4násobku v porovnání s počáteční
hodnotou δy/N při zatížení o velikosti cca 0,3 mezního za-
tížení pilíře v tlaku. K výraznému nárůstu svislých defor-
mací dochází až při zatížení 2 000 kN, tj. 88 % mezního
zatížení (nezesílený pilíř z pravidelných bloků), popř. 
2 500 kN, tj. 95 % (zesílený pilíř z pravidelných bloků);

– průběh pracovních diagramů N × δx nezesílených zděných
pilířů z řádkového zdiva z pravidelných pískovcových
bloků a pilířů z nepravidelných lomových pískovcových
bloků, znázorněný na obr. 3b, dokládá rozdílnost mecha-
nismu porušení kamenného pilíře z řádkového zdiva z pra-
videlných pískovcových bloků a pilíře z nepravidelných
lomových pískovcových bloků. Uvedené průběhy diagra-
mů poukazují na rozdílnou intenzitu interakce „pojivo –

Obr. 6. Porušení zděného pilíře z nepravidelných pískovcových
bloků (a) a z pravidelného řádkového zdiva (b) po dosažení

mezního zatížení
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tkanina“, která je závislá na velikosti příčných deformací
/ přetváření zdiva (k aktivaci tkaniny dochází účinkem vy-
nuceného přetvoření).

Dosavadní experimentální výzkum chování zděných ci-
helných a kamenných pilířů při zatížení dostředným tlakem
– nezesílených a zesílených – poukázal na nutnost odlišného
přístupu k hodnocení zatížitelnosti, popř. zůstatkové zatíži-
telnosti těchto dvou druhů zdiva. Přípustná hodnota zatížení
kamenného zdiva z nepravidelných kamenných, tzv. lomo-
vých bloků, stanovená na základě pevnosti zdicích prvků, by
v souladu s výsledky experimentálního výzkumu, neměla
překročit 30-40 % pevnosti použitých kamenných bloků
v závislosti na vazbě a provedení kamenného zdiva a druhu
kamenných zdicích prvků. Zvláštní opatrnost při hodnocení
zůstatkové zatížitelnosti vyžaduje zejména kamenné zdivo s vel-
kým rozdílem pevnosti zdicích prvků a pojiva. V důsledku
relativně celkově menších vodorovných deformací řádkové-
ho zdiva z pravidelných kamenných bloků je účinnost zesí-
lení uhlíkovou tkaninou těchto pilířů relativně nižší – 115 %
mezního zatížení v tlaku nezesíleného pilíře z pravidelných
pískovcových bloků – v porovnání s účinností zesílení pilíře
z lomového zdiva – 217 % mezního zatížení v tlaku nezesí-
leného pilíře z lomového zdiva.

3. Experimentální výzkum mechanismu 
porušení cihelných zděných pilířků 
zesílených tkaninami zatížených 
dostředným tlakem 

Předmětem experimentálního výzkumu bylo ověření účin-
nosti pasivního, tj. nepředepnutého, ovinutí nízkých zdě-
ných pilířů z cihel CP 20 a malty MV 0,5 pásem tkaniny
(uhlíkové, skleněné, aramidové a jutové). Malta MV 0,5
vyrobená podle [3] sestávala ze suchého vápenného hydrátu
a písku v poměru 1:2,5.  Experimentální výzkum se uskuteč-
nil na 20 zděných pilířích rozměrů 150 x 300 x 380 zpevně-
ných různými druhy tkanin – uhlíkových, skleněných, ara-
midových, jutových – aplikovaných ve formě ovinujících
pásů tkaniny výšky 180 mm lepených na očištěný povrch
zdiva pilířů epoxidovým lepidlem Tyfo S. V tabulce 1 je
uveden přehled zkušebních těles, aplikovaných tkanin a vý-
sledky experimentálního výzkumu doplněné o hodnoty teore-
ticky stanovených charakteristických zatížení pilířů v tlaku a
porovnání experimentálně a teoreticky stanovených mezních
(charakteristických) zatížení (obr. 10).

Na obrázku 7 jsou znázorněny pracovní diagramy Fdostř × εy

(a) a pracovní diagramy Fdostř × εx (b) vybraných pilířů při
zatížení dostředným tlakem. 

f b

cihly
f m

malta
 3)  4)  5)

MZ01 a 02 skelná tkanina TYFO SEH 51 A 28,73 0,83 4,75 371,5 – – 223,5 –

MZ03 a 04 skelná tkanina TYFO SEH 25 A 28,73 0,83 4,75 338,3 235,9 194,2 195 1,21

MZ05 a 06  jutová tkanina, gramáž 427g/m2 28,73 0,83 4,75 – – – 195 –

MZ07 a 08 uhlíková tkanina TYFO SCH 41 28,73 0,83 4,75 479 364,4 215,5 246 1,48

MZ09 a 10 jutová tkanina, gramáž 260g/m2 28,73 0,83 4,75 – 196,2 – 225 0,87

MZ11 a 12 skelná tkanina GRM EE 390 T 28,73 0,83 4,75 – 225,4 –v 242,5 0,93

MZ13 a 14 uhlíková tkanina TYFO SCH 7UP 28,73 0,83 4,75 366,9 – – 217,5 –

MZ15 a 16 aramidová tkanina GRM KK 220 T 28,73 0,83 4,75 – 220,1 195,7 228,5 0,96

MZ17 a 18 aramidová tkanina GRM STYLE 1355 28,73 0,83 4,75 – – – 228,5 –

MZ19 a 20 nevyztužený vzorek 28,73 0,83 4,75 192,8 192,8 192,8 207,5 0,93

F teor  [kN]
F exp  [kN] F teor

4)/F exp
Zkušební 

vzorek
Zesílení

Pevnost [MPa] 1)

f k  2) [MPa]

Tab. 1. Přehled zkušebních těles a aplikovaných tkanin 

Legenda:
1) Experimentálně stanoveno ze sady zkušebních vzorků.
2) Stanoveno na základě ČSN - EN 1996-1-1, část 3.6.1.2.
3) Vypočteno na základě ČSN - EN 1996-1 a upraveného vztahu pro výpočet zatížení při porušení pilíře zesíleného ocelovou objímkou [2]: 

Fteor ≥ ϕi . (( fk, zdiva + δ . 2,5 μ . Fy, př)/ (1 + 2,5 μ) . 100) . Az, 
kde f k, zdiva je charakteristická hodnota pevnosti zesilovaného zdiva v tlaku podle článku 3.6.1 ČSN EN 1996-1-1

4ei,mk

δ = 1 – ————,
h

ei (emk) je výstřednost normálové síly v průřezu v patě nebo hlavě stěny (uprostřed výšky stěny) podle článku 6.1.2.2 ČSN  
EN 1996-1-1,

μ – objemové procento vyztužení příčnými pásky a výztuží,
Az – průřezová plocha zesilovaného zdiva,  
ϕi – zmenšující součinitel, určený s ohledem na štíhlost a výstřednost zatížení dle článku 6.1.2.2 ČSN EN 1996-1-1,
Fy, př je stanoveno dle podkladů výrobce (3), výsledků experimentálního měření materiálových charakteristik (4), výsledků exp. měření  

poměrných přetvoření a tlouš�ky kompozitů (5).

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty stanovené ze dvou zkoušek.
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Dílčí výsledky experimentálního výzkumu poukázaly na
určité rozdíly mechanických vlastností vláken a kompozitů
z těchto vláken (obr. 8). Tato problematika je předmětem
dalšího experimentálního výzkumu, který se současně zamě-
řuje i na problematiku aplikace tkanin na povrch zděné kon-

strukce lepených epoxidovým lepidlem TYFO S (vliv tlouš�-
ky epoxidového lepidla, povrchu zdiva). Na obrázku 9 jsou
příklady porušení tlačených zděných cihelných pilířů při
dosažení mezního zatížení nezesílených a zesílených tkani-
nami na bázi vláken. 

Obr. 7. Experimentálně stanovené pracovní diagramy 
a) Fdostř × εy , b) Fdostř × εx
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Obr. 8. Příklady pracovních diagramů
a) vláken, b) kompozitů

V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty experimentálně namě-
řených deformací ve zvolených úrovních zatížení, hodnoty
mezních zatížení. 

4. Diskuse výsledků
Experimentální výzkum poukázal na některé závažné sku-

tečnosti, které jsou patrné z uvedených průběhů zachycují-
cích výsledky testů, které lze shrnout následovně:

– V procesu porušování zdiva zatíženého dostředným tla-
kem se mohou uplatnit dva odlišné mechanismy:

a) mechanismus porušení, při němž vznikají a postupně se
rozvíjejí ve zdivu tahové trhliny probíhající ve směru
tlakových trajektorií, provázených redistribucí a nerov-
noměrným rozložením normálových napětí v tlaku ve
vodorovných průřezech zdiva, postupné rozdělení tla-
čeného zdiva na „dílčí“ pilířky, které předcházejí dosa-
žení mezní únosnosti, při níž se uplatní kritérium pev-
nosti v tahu a ve smyku. Při uplatnění tohoto mechanis-
mu porušení je proces porušení zdiva provázen vzni-

kem a progresivním nárůstem vodorovných deformací
(obr. 3b);

b)mechanismus porušení charakteristický relativně ma-
lým nárůstem vodorovných napětí a deformací, při
němž se především uplatní kritérium porušení tlakem a
mezní únosnosti je dosaženo převážně dosažením
mezní pevnosti některé ze složek zdiva provázené jejich
drcením a rozpadem (obr. 3a).

Zatímco při porušení zdiva probíhajícího podle mechanis-
mu ad a) nemusí být při dosažení mezního zatížení zdiva
dosaženo mezní únosnosti a mezní deformace v tlaku, je
zpravidla porušení zdiva probíhající podle mechanismu ad
b) provázeno dosažením mezní pevnosti v tlaku a mezní
deformace v tlaku zdiva (obr. 11).

– Dosud provedený experimentální výzkum ukázal, že účin-
nost zesílení zdiva ovinutím „nepředpjatou“ tkaninou z vy-
sokopevnostních vláken závisí na mechanismu, který se
uplatní v procesu porušování zdiva, na deformačních (pře-
tvárných) vlastnostech zdiva. V případě zdiva, u něhož lze
předpokládat především uplatnění mechanismu porušení
tlakem – porušení zdiva není charakteristické počátečním
vznikem a následným rozvojem svislých tahových trhlin
provázeným narůstajícími vodorovnými deformacemi, ale
postupným narušováním celistvosti zdiva a drcením jeho
složek až do stádia úplného porušení zdiva při dosažení
mezní deformace a mezního zatížení zdiva v tlaku, nedo-
chází k plnému využití tahové „kapacity“ tkaniny. Dosa-
žená hodnota mezního zatížení zesílené zděné konstrukce
v tlaku je v tomto případě v porovnání s mezní únosností
v tlaku, při níž dochází k plnému využití pevnosti tkaniny

Tab. 2. Hodnoty  přetvoření ve zvolených úrovních zatížení*

* V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty stanovené ze dvou 
zkoušek.

90 kN 210 kN mezní 90 kN 210 kN mezní 

skelná tkanina 
TYFO SEH 51 A

-0,0013 -0,0025 -0,0025 0,00016 0,00158 0,00157

skelná tkanina 
TYFO SEH 25 A

-0,0014 x -0,0033 0,00028 x 0,00103

jutová tkanina, 

gramáž 427g/m2 -0,0005 -0,003 -0,0019 0,00027 0,00248 0,00161

uhlíková tkanina 
TYFO SCH 41

-0,0008 -0,0015 -0,0192 0,00012 0,00086 0,00423

jutová tkanina, 

gramáž 260g/m2 -0,0002 -0,0182 -0,0354 0,00015 0,00105 x

skelná tkanina 
GRM EE 390 T

-0,0004 -0,0011 -0,0008 0,00018 0,00144 0,00126

uhlíková tkanina 
TYFO SCH 7UP

-0,0003 -0,0013 -0,0013 0,00018 0,00269 0,00282

aramidová tkanina 
GRM KK 220 T

-0,0003 -0,0017 -0,0026 0,00024 0,00129 0,00401

aramidová tkanina 
GRM STYLE 1355

-0,0005 -0,0016 -0,0097 0,00023 0,00183 0,00346

nevyztužený 
vzorek

-7E-05 -8E-05 -0,0001 0,00005 0,00019 0,0017

Zkušební vzorek

experimentálně naměřené 
svislé přetvoření  ε y 

experimentálně naměřené 
vodorovné přetvoření  ε y
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nižší a výrazně se neliší od mezní únosnosti nezesíleného
zdiva. Porušení nastává dosažením mezní deformace
zdiva δym v tlaku současně při relativně malých vodorov-
ných deformacích δxm. Tuto skutečnost je nutné zohlednit
ve výpočtu únosnosti zdiva zpevněného tkaninami, u ně-
hož lze objektivně předpokládat výše popsaný mechanis-
mus porušování při zatížení tlakem.

– V případě zdiva zatíženého tlakem, u něhož lze předpo-
kládat uplatnění mechanismu porušení charakteristického
vznikem a rozvojem tahových trhlin probíhajících ve
směru tlakových trajektorií provázeném progresivním
nárůstem vodorovných deformací δx a výraznou redistri-
bucí namáhání v tlaku po průřezu zdiva dochází k účinné-
mu uplatnění a využití pevnosti tkaniny (kompozitu), kte-
rá svou pevností v tahu zabraňuje rozvoji svislých taho-
vých trhlin (vodorovných deformací δx), a tím přispívá ke
zvýšení únosnosti v tlaku (aktivace tkaniny nastává účin-
kem vynuceného přetvoření způsobeného příčnými/vodo-
rovnými deformacemi tlačeného zdiva). Tento mechanis-
mus porušení a vzájemná interakce „zdivo – tkanina (kom-
pozit)“ umožňuje zpravidla, na rozdíl od předchozího pří-

padu, využití kapacity zdiva a jeho jednotlivých složek v
tlaku. V těchto případech dochází k významnému zvýšení
mezního zatížení zdiva v tlaku účinkem zesílení zdiva tka-
ninou aplikovanou ve formě ovinujících pásů v porovnání
s mezním zatížením zdiva nezesíleného tkaninou. 

– V oblastech aplikace tkaniny na povrch zdiva zatíženého
tlakem vzniká „vícefázová“ struktura s náhlou změnou
mechanických vlastností na rozhraní fází, která je příčinou
vzniku smykových napětí mezi zdivem a tkaninou (kom-
pozitem) v kontaktní spáře, která mohou narušit vzájem-
nou adhezi. V těchto oblastech dochází k lokálnímu bou-
lení tkaniny (obr. 12).

5. Shrnutí
Stabilizační a zesilující účinek tkanin na bázi anorganic-

kých a organických vláken se uplatňuje ve zděných kon-
strukcích (pilíře, stěny) zatížených tlakem, u nichž se při
vzniku poruch (porušení tlakem, porušení tahem, porušení
smykem) a následném porušení převážně uplatnil mechanis-

Obr. 9. Porušení zděných pilířů při dosažení mezního zatížení dostředném tlaku
a) nezesílený pilířek, b) zesílený tkaninou z uhlíkových vláken, c) zesílený tkaninou ze skelných vláken, 

d) zesílený tkaninou z aramidových vláken
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Obr. 11. Závislost pevnosti zdiva na pevnosti jeho složek

Obr. 10. Porovnání experimentálně a teoreticky stanovených hodnot mezních zatížení
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mus porušení tahem a smykem. V případě zděných kon-
strukcí, u nichž dochází převážně k porušení tlakem – drce-
ní, rozpad struktury, větvení trhlin – se v závislosti na způ-
sobu aplikace tkaniny, účinek zesílení zdiva tkaninou v po-
třebném rozsahu odpovídajícím tahové pevnosti tkaniny
neuplatní. Tuto závažnou skutečnost je nutné zohlednit při
stanovení přípustné zatížitelnosti zdiva zesíleného tkanina-
mi. Jde zejména o případy kamenného (pravidelného) řádko-
vého zdiva stěn a pilířů z pravidelných rozměrných bloků a
s relativně tenkými ložnými spárami. Obdobný případ lze
předpokládat i u cihelného řádkového zdiva s pravidelnou
vazbou, tenkými ložnými spárami (≤ 15 mm) a maltou vyš-
ších pevností.  

Článek vznikl za podpory projektu NAKI DF12P01OVV037
Ministerstva kultury ČR „Progresivní neinvazivní me-
tody stabilizace, konzervace a zpevňování historických
konstrukcí a jejich částí kompozitními materiály na bázi
vláken a nanovláken“. 
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Úvod
Polypropylenové korugované potrubí je tvořeno hladkou

vnitřní trubkou, která je pro zlepšení statických vlastností
vyztužena vnějším dutým žebrováním (obr. 1). Potrubí se
používá pro kanalizační sítě uložené v zemi, přičemž jedno-
tlivé trubky jsou spojovány hrdly.

Žebrování je výhodné z hlediska úspory materiálu. Pro-
blémem však může být malá tlouš�ka vnitřní stěny, protože
při tlakovém čištění může dojít k jejímu proražení. Kanali-
zační potrubí musí kromě požadavků na těsnost, chemickou
či mechanickou odolnost a životnost mít rovněž dostatečnou
tuhost.

Obr. 1. Změřená geometrie řezu stěnou potrubí 
o vnějším průměru 400 mm

Pro kanalizační termoplastová potrubí se vzhledem k je-
jich poddajnosti uvádí jako porovnávací parametr hodnota
kruhové tuhosti. Lze ji získat normovou zkouškou [3] či
výpočtem pomocí geometrických a fyzikálních veličin. Hod-
nota kruhové tuhosti potrubí se časem snižuje, což je způ-
sobeno zejména výraznou změnou velikosti modulu tečení
(obr. 2) použitého termoplastového materiálu. Velikost mo-
dulu tečení je ovlivněna především provozní teplotou, úrov-
ní napětí a dobou působení zatížení.

Vliv změny modulu tečení na vývoj kruhové tuhosti v ča-
se je v tomto článku prověřen numerickým modelem řeše-
ným metodou konečných prvků (dále MKP). Pro zohledně-
ní změny velikosti modulu tečení v závislosti na úrovni
napětí pomocí MKP je realizován vlastní postup, který lze
obecně použít i pro jiné konstrukce z termoplastů.

Geometrie řezu stěnou
Řez stěnou potrubí o vnějším průměru 400 mm je znázor-

něn na obr. 1. Pro numerické modely byly okótované rozmě-
ry získány z reálného řezu trubky posuvným měřítkem. Pra-
videlný tvar žebra včetně aproximace oblouků a sklonů je na
obr. 1 vyznačen tenkou čarou. Získané rozměry se od hod-
not uvedených výrobcem částečně liší, což je způsobeno
přesností měření, změřením pouze jednoho řezu a výrobní-
mi odchylkami.

Vlastnosti materiálu
Uvažované korugované potrubí se vyrábí z polypropylenu

typu B (PP-B), který má podle výrobce [5] vysokou chemic-
kou odolnost proti působení většiny kyselin, zásad a solí.
Materiál je pružný, houževnatý, s vysokou odolností proti

Korugované termoplastové potrubí je potrubí s vnějším dutým žebrováním. Hodnota kruhové tuhosti trubky vypovídá
o poddajnosti či tuhosti potrubí. Článek se zabývá vyšetřením změny kruhové tuhosti v závislosti na úrovni napětí
a době působení zatížení.

Time-Related Changes in the Ring Stiffness of a Corrugated Thermoplastic Sewer Pipe

A corrugated thermoplastic pipe is a pipe with external hollow ribs. The pipe ring stiffness value describes the compli-
ance or stiffness of a pipe. The aim is to determine the ring stiffness value which depends on the stress level and on the
time factor.

Obr. 2. Vývoj modulu tečení PP-B v čase 
(teplota 20 ˚C, čtyři úrovně napětí) [6]
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otěru. Pokud je uvažované polypropylenové potrubí uloženo
v zemině, udává výrobce [5] jeho životnost nejméně sto let.

Hustota PP-B je ρ = 910 kgm–3, Poissonův součinitel má
hodnotu v = 0,38 a počáteční modul tečení Ec = 1 000 MPa.
Modul tečení je sečný modul, který je určen v závislosti na
provozní teplotě, napětí a čase. Hodnota modulu tečení je
znázorněna na obr 2. Časová osa je vynesena v logaritmic-
kém měřítku.

Dovolená namáhání σdov polypropylenového materiálu lze
dle normy [4] určit ze vztahu

(1)

kde K(T, t) je mez pevnosti, kterou lze zjistit z grafů podle
normy [4] v závislosti na provozní teplotě T a čase t, f je sva-
řovací faktor, A1 a A2K jsou korekční faktory a S je koefici-
ent bezpečnosti.

Materiálový model
Data popisující použitý materiál vycházejí ze zkoušek

prováděných za známých zatěžovacích podmínek. Modul
tečení termoplastů se většinou určuje z dlouhodobých zkou-
šek v tahu nebo v tříbodovém ohybu. Výsledkem zkoušky je
určení vývoje modulu tečení Ec, který je ovlivněn především
teplotou, napětím a dobou působení zatížení. Výsledky
zkoušky se obvykle zobrazují křivkami (např. na obr. 2)
znázorňujícími velikost modulu tečení Ec v závislosti na čase
t, přičemž každá křivka se vynáší při určité úrovni teploty a
napětí.

Pro vazkopružný materiálový model v programovém
systému ANSYS [7] se křivky modulu tečení aproximují
Pronyho řadami. Pronyho řada P(α 0, α1, …, αn, τ1, …, τn) je
tvořena lineární kombinací exponenciálních funkcí [2], [7].
Modul tečení Ec(t) je pak vyjádřen vztahem

(2)

V rovnici (2) je E0 počáteční modul tečení, α 0 je součini-
tel značící podíl velikosti modulu tečení v nekonečnu k vý-
chozí hodnotě, součinitele αj charakterizují poměrnou část
modulu tečení, o níž je výchozí modul tečení s narůstajícím
časem snížen. Koeficienty τj (relaxační časy) mění časové
měřítko členů Pronyho řady.

Z rovnice (2) je patrno, že Pronyho řada musí mít pro
počáteční čas t = 0 hodnotu rovnou jedné, což lze splnit,
pokud suma všech součinitelů α je rovna jedné, takže platí

(3)

Pro určení funkce (2) z diskrétních hodnot je potřeba
v obecném případě zvolit počet členů Pronyho řady. S kaž-
dým členem Pronyho řady ve vztahu (2) přibudou dva para-
metry, a to αj a τj. Pro výstižnější aproximaci musí počet
parametrů odpovídat nebo převyšovat počet diskrétních
bodů. Z podkladu [6] byly pro konkrétní použití odečteny
diskrétní hodnoty modulu tečení Ec pro zvolených 12 časů t
a použit tomu odpovídající minimální počet sedmi členů
Pronyho řady (n = 6). Všechny funkce modulů tečení mají
v čase t = 0 stejnou výchozí hodnotu 1 000 MPa.

Koeficienty každé Pronyho řady pro moduly tečení z obr. 2
byly nalezeny iteračně tak, aby Pronyho řada v rovnici (2) co

nejlépe aproximovala odečtené diskrétní hodnoty (vyznače-
né body v grafu na obr. 2).

Při iteračním postupu se vychází ze skutečnosti, že počá-
teční modul tečení je znám a α0 lze přibližně určit z podílu
modulu tečení na konci měření k počátečnímu modulu. Před
první iterací jsou hodnoty koeficientů τj voleny dostatečně
malé tak, aby o aproximaci nejvzdálenějšího bodu rozhodo-
val pouze jeden člen Pronyho řady s vhodnou velikostí τj.
Aproximace hodnoty bodu pro o jeden časově bližší krok je
dána koeficientem αj stejného členu Pronyho řady. Postup
stanovení koeficientů (αj, τj) dalších členů Pronyho řady se
opakuje, přičemž je nutno vždy iteračně doladit dříve stano-
vené koeficienty. Tímto procesem se postupně aproximují
všechny diskrétní hodnoty. Získané funkce modulu tečení
závislého na čase podle rovnice (2) jsou vykresleny na obr. 2
pro teplotu 20 ˚C a úrovně napětí σ = 2, 3, 4 a 5 MPa. Pro
případ bez zatížení (σ = 0) není uvažován žádný pokles
v čase, což není v obr. 2 znázorněno.

Koeficienty Pronyho řady lze alternativně určit i pomocí
iteračního řešiče programového systému ANSYS. Tato
možnost však nebyla využita, protože pro zvolený stejný
počet členů Pronyho řady netvořily nalezené koeficienty
Pronyho řady tak výstižnou aproximaci, nebo� takto získaná
aproximace se více odchylovala od zadaných bodů.

Kruhová tuhost
Pokud se kanalizační potrubí při zatěžování výrazně příč-

ně deformuje, označuje se jako poddajné. Při popisu tohoto
chování se využívá parametr SN, který se nazývá kruhová
tuhost a udává se obvykle v jednotkách kNm–2. Slouží jako
porovnávací parametr při návrhu kanalizačních potrubí z ter-
moplastů. Určuje se z krátkodobé normové zkoušky [3] stla-
čením trubky v zatěžovacím stroji, nebo jednoduchým výpo-
čtem na základě fyzikálně geometrických údajů, v němž je
však problémem zohlednit vliv času.

Normovou zkoušku se zohledněním relaxace materiálu,
která způsobuje změnu hodnoty kruhové tuhosti termopla-
stového kanalizačního potrubí, lze numericky modelovat
MKP.

Obr. 3. Simulace zkoušky kruhové tuhosti – celkové posuny 
po 50 letech (1. varianta – proměnný modul tečení po prvcích)

Určení kruhové tuhosti ze zkoušky
Podle normy [3] se kruhová tuhost stanovuje zkouškou

stlačením trubky v zatěžovacím stroji (obr. 3). Při zkoušce je
osa trubky umístěna vodorovně. Zatěžuje se stlačením ve
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svislém směru mezi dvěma vodorovnými styčnými deskami
předepsanou rychlostí posunu v závislosti na průměru potru-
bí. Vzhledem k normou předepsané rychlosti posunu jde
o krátkodobou zkoušku, u níž nelze vystihnout vývoj kruho-
vé tuhosti v čase. Pro přehlednost je v obr. 3 znázorněna jen
polovina horní desky.

Při zkoušce se měří síla F potřebná k dosažení svislého
stlačení yi o velikosti 3 % vnitřního průměru di trubky. Mě-
řené veličiny jsou vyznačeny v obr. 3. Vnitřní průměr di se
stanovuje jako střední hodnota ze čtyř měření téhož zkušeb-
ního tělesa. Zkouška se provádí celkem na třech zkušebních
tělesech, jejichž výsledky se průměrují [3]. Minimální pře-
depsaná délka zkušebního tělesa L závisí na průměru potru-
bí. U trubky se členěnou stěnou se řez provádí uprostřed
mezi žebry, vlnovci nebo jiným členěním, takže skutečná
délka zkušebního tělesa může být větší než teoretická. Kon-
dicionování zkušebních těles probíhá na vzduchu při zku-
šební teplotě 23 ± 2 ˚C po dobu minimálně 24 h těsně před
zkoušením.

Kruhová tuhost SN [Nm–2] se podle [3] určí ze vztahu

(4)

kde F [N] je síla, která vyvolá požadované svislé stlačení yi

[m] měřené na vnitřním líci trubky, di [m] je vnitřní průměr
trubky a L [m] je délka zkušebního tělesa.

Výpočet kruhové tuhosti pomocí údajů
Pro kruhovou tuhost potrubí SN [Nm–2] se používá vztah

vycházející z ohybu na zakřiveném prutu

(5)

kde E [Pa] je modul pružnosti materiálu trubky, I [m4] je
moment setrvačnosti řezu stěny trubky k těžištní ose řezu na
1 m běžné délky trubky a d [m] značí průměr trubky vztahu-
jící se k těžištní ose podélného řezu potrubí.

Při zjednodušení příčného řezu potrubí na prut s okrajový-
mi podmínkami a zatížením tak, že úloha odpovídá zkoušce
stlačení trubky v zatěžovacím stroji (obr. 3), je svislé stlače-
ní y [m] v těžištní ose řezu s uvažováním vlivu ohybového,
smykového a osového namáhání dáno výrazem

(6)

kde F [N] je síla pro vyvolání stlačení y, d [m] je průměr po-
trubí daný těžištními osami podélných řezů stěn potrubí,
E [Pa] je modul pružnosti, G [Pa] je smykový modul, A [m2]
je plocha řezu stěnou potrubí, A* [m2] je plocha řezu stěnou
potrubí účinná ve smyku a I [m4] je moment setrvačnosti
řezu stěnou potrubí.

Pro aplikaci rovnice (6) na zkoušku kruhové tuhosti podle
vztahu (4) je nutno sílu F vydělit délkou L zkušebního tělesa
potrubí. Při úpravě je do (6) dosazena rovnice (5), zaveden
předpoklad, že svislé stlačení y v těžištní ose řezu je rovno
svislému stlačení yi měřenému na vnitřním líci, což se rovná
3 % vnitřního průměru di. Pak získáme

(7)

V rovnici (7) se první sčítanec rovná konstantě 0,0186
v rovnici (4). Druhý sčítanec by měl odpovídat součinu kon-
stanty 0,025 s podílem yi /di. Výsledná kruhová tuhost SN po-
dle (7) je tedy dána součtem vlivu ohybu s kombinací vlivu
smyku a osového namáhání. Je tedy zřejmé, že vliv geomet-
rie a tuhostí na hodnotu druhého sčítance je v (4) uvažován
konstantou. Jelikož svislé stlačení yi se předpokládá jako 3 %
di, je tedy konstanta druhého sčítance, odpovídající vlivu
osového a smykového namáhání potrubí, násobena hodno-
tou 0,03, čímž je vliv této konstanty a vliv případné odchyl-
ky snížen.

Numerický model pro simulaci zkoušky
Pro vývoj hodnoty kruhové tuhosti v čase podle vzorce (5)

je potřeba znát odpovídající hodnotu modulu tečení. Pro-
blém je ovšem tuto hodnotu stanovit, protože je výrazně zá-
vislá na napjatosti, teplotě a čase. Vliv napjatosti a času na
hodnotu modulu tečení je řešen MKP jako numerická simu-
lace zkoušky. Vzhledem k podmínkám zkoušky (konstantní
teplota) není vliv změny teploty uvažován, což je v souladu
s provozními podmínkami.

Rozměry a tvar žebrování potrubí o vnějším průměru 400
mm byly uvažovány podle obr. 1. Numerický model potru-
bí v systému ANSYS je vytvořen z objemových prvků
SOLID185. Horní a spodní styčná kontaktní deska je mode-
lována tuhou kontaktní plochou. Pro kontakt je využito kon-
taktního páru prvků CONTA174 a TARGE170. Není uvažo-
váno tření v místě kontaktu. Úloha byla řešena jako statická
geometricky nelineární analýza s využitím Newtonovy-
-Raphsonovy metody.

Zohlednění změny hodnoty modulu tečení vlivem napětí
bylo provedeno MKP ve dvou variantách, které se liší mate-
riálovými modely. Výpočty byly realizovány a vyhodnoceny
pro zvolené okamžiky 0,08766 h (5,28 min.), 8 766 h (1 rok),
87 660 h (10 let), 219 150 h (25 let) a 438 300 h (50 let).
Výsledky obou variant jsou porovnány se zjednodušeným
ručním řešením ve třetí variantě.

� V první variantě je uvažována pro každý konečný
prvek jiná hodnota modulu tečení. Použit je vazkopružný
materiálový model s rozkladem na objemovou a deviatoric-
kou složku deformace a napětí, využívající koeficienty Prony-
ho řad k popisu hodnot objemového modulu tečení K i smy-
kového modulu tečení G v čase [2]. Pro oba moduly tečení
byly použity stejné koeficienty αj, τj Pronyho řad (2).

Křivky modulů tečení K a G vazkopružného modelu v pro-
gramu ANSYS nejsou závislé na úrovni napětí, ale jen na
teplotě a času. Pro zohlednění vlivu napětí je použit parame-
tr teploty, jehož hodnota je volena tak, aby odpovídala úrov-
ni napětí v každém prvku. Teplotní roztažnost materiálu se
uvažuje nulová, což odpovídá zanedbání vlivu změny teplo-
ty vlastního teplotního účinku. Podle hodnoty zprostředko-
vané teploty je pak v materiálovém modelu ve zvolených
intervalech pro každý konečný prvek přidělen odpovídající
modul tečení K a G.

Ve zvolených okamžicích se postupovalo následovně.
Nejprve se pro všechny uzly zadá konstantní teplotní pole
tak, aby následný výpočet proběhl s konstantním modulem
tečení. Takto zvolené teplotní pole odpovídá stavu bez
napjatosti. Po získání řešení z tohoto kroku se pomocí skrip-
tu APDL systému ANSYS pro všechny uzly získá pole na-
pětí a přepočítá se na náhradní teplotní pole. Přepočet Mise-
sova napětí na teplotu se volí tak, aby se ve vazkopružném
materiálovém modelu při dalším opakovaném výpočtu přiřa-
dila hodnota modulu tečení odpovídající zjištěné úrovni
Misesova napětí. Výpočet je prováděn iteračně až do doby,
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kdy přepočtené pole napjatosti odpovídá teplotnímu poli
zadanému v předchozím iteračním kroku.

� Ve druhé variantě je uvažována pro všechny konečné
prvky potrubí jediná konstantní hodnota modulu tečení,
odpovídající průměrné hodnotě Misesova napětí, zjištěné
pro celý model potrubí. Postup se iteračně opakuje tak dlou-
ho, dokud se hodnota průměrného Misesova napětí, zjištěná
v předchozím výpočtovém kroku, dostatečně neshoduje s hod-
notou průměrného Misesova napětí z aktuálního kroku.

Pro porovnání první a druhé varianty jsou na obr. 4
a obr. 5 uvedena pole Misesova napětí po 50 letech. U mo-
delu s proměnným modulem tečení (1. varianta) je patrný po-
kles napětí v nejvíce namáhaných místech proti modelu s kon-
stantním modulem tečení. Výsledné celkové posuny po
50 letech u modelu s proměnným modulem tečení jsou uve-
deny na obr. 3.

Obr. 4. Simulace zkoušky kruhové tuhosti – Misesovo napětí 
po 50 letech (1. varianta – proměnný modul tečení po prvcích)

Při použití různého modulu tečení pro každý konečný
prvek (1. varianta) vyšlo ve stejném čase (50 let) jiné pole
napětí proti modelu s konstantním modulem tečení. Výsled-
ný průběh Misesova napětí při použití jednoho náhradního
konstantního modulu tečení (2. varianta) je uveden na obr. 5.
Aby bylo lépe vidět rozložení napětí na trubce a oblasti
maximálních napětí v místě kontaktu, nejsou na obr. 4 a obr. 5
znázorněny horní desky zatěžovacího stroje. 

Obr. 5. Simulace zkoušky kruhové tuhosti – Misesovo napětí 
po 50 letech (2. varianta – konstantní modul tečení po prvcích)

� Ve třetí variantě je kruhová tuhost určena pomocí
údajů ze vztahu (5), v němž byl použit moment setrvačnosti
řezu potrubí (obr. 1) I = 443 302 mm4. Jeho hodnota byla

získána ze systému ANSYS pro délku potrubí L = 1 000 mm.
Hodnoty kruhových tuhostí pro moduly tečení podle směrni-
ce [1] jsou uvedeny v tab. 1. Při použití hodnoty modulu te-
čení Ec = 1 000 MPa podle výrobce [6], stejné s výchozí hod-
notou v 1. a 2. variantě, vyjde kruhová tuhost SN = 8,67 kNm–2.
Při použití krátkodobé hodnoty modulu tečení Ec = 1 200 MPa,
udané výrobcem [5], vychází kruhová tuhost SN = 10,4 kNm–2,
což je vyšší než hodnota SN = 8 kNm–2, kterou výrobce
udává jako minimální.

Porovnání sledovaných veličin je v tab. 1. Jsou zde uve-
deny získané hodnoty kruhových tuhostí s odpovídajícími
moduly tečení a pro porovnání maximální a dovolená napě-
tí. Maximální dovolené namáhání je vyčísleno ze vztahu (1).
Přitom je uvažován korekční svařovací faktor f hodnotou
1,0. Korekční faktor A1 má hodnotu 1,0 pro uvažovanou tep-
lotu 20 ˚C a korekční faktor A2K také hodnotu 1,0 pro pra-
covní médium (vodu). Koeficient bezpečnosti S pro statické
zatížení je uvažován podle [4] hodnotou 1,3.

Tab. 1. Sledované veličiny v čase

Z tabulky 1 vyplývá, že jednodušší druhá varianta, uvažu-
jící konstantní modul tečení pro celý model termoplastové
kanalizační trouby, vykazuje po 50 letech o 24 % vyšší hod-
noty kruhové tuhosti proti přesnějšímu modelu v první va-
riantě. Rovněž maximální Misesovo napětí σe lokálně převy-
šuje zhruba o 15 % dovolené namáhání materiálu stanovené
podle normy [4]. Maximální Misesovo napětí vychází v po-
rovnání s druhou variantou o 43 % menší a splňuje požada-
vek dovoleného napětí. Numerický model v první variantě,
využívající proměnný modul tečení, dovoluje snížení modu-
lu tečení, čímž je umožněno přerozdělení části zatížení do
méně namáhaných míst, což lépe odpovídá skutečnému cho-
vání. Přerozdělení zatížení má samozřejmě vliv na snížení
hodnoty kruhové tuhosti. Ve třetí variantě odpovídá výcho-
zí modul tečení přibližně hodnotě udané výrobcem [5] a kru-
hová tuhost po 50 letech vyjde 81 % z hodnoty získané z nej-
přesnějšího modelu v první variantě. Je zřejmé, že v souladu
s poklesem modulu tečení podle grafu na obr. 2 nastane nej-
větší pokles hodnot sledovaných veličin již po prvním roce.

Závěr
Kruhová tuhost SN, stanovená krátkodobou normovou

zkouškou, charakterizuje statické chování termoplastového
potrubí a je uváděna výrobci. Článek se zabývá dlouhodo-
bým vývojem hodnoty kruhové tuhosti. Její velikost se u ter-
moplastového potrubí časem snižuje, nebo� ji ovlivňují
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reologické vlastnosti použitého materiálu. Kruhová tuhost se
využívá zejména při výpočtu deformace či ztráty stability
potrubí.

Výrobci většinou udávají hodnotu kruhové tuhosti stano-
venou krátkodobým experimentem podle evropské normy
[3] vztahem (4), a to pro nový výrobek. Při návrhu a posou-
zení termoplastového kanalizačního potrubí je však potřeba
zásadně vycházet z dlouhodobých hodnot.

Hodnotu kruhové tuhosti lze určit jednak ze vztahu (5),
který koresponduje s výpočtem pouze z ohybu na zakřive-
ném prutu, přičemž se opomíjí vliv smykového a osového
namáhání. Kruhovou tuhost lze také získat pomocí normo-
vého vztahu (4), jehož vstupem jsou hodnoty z měření reál-
né zkoušky v zatěžovacím stroji. Kruhová tuhost určená po-
dle vztahu (5), bez uvažování vlivu smykového a osového
namáhání, může vyjít vyšší než z experimentu podle (4).

Pomocí vztahu (5) lze stanovit hodnotu kruhové tuhosti
pouze pro výchozí modul tečení a jeho odhad po 50 letech
podle [1], což nepřihlíží k vývoji v čase.

Podrobnější vývoj hodnoty modulu tečení v čase lze reali-
zovat pomocí MKP, která je časově vhodnější než dlouhodo-
bá zkouška na reálném vzorku trubky. Metoda konečných
prvků zde byla použita k simulaci zkoušky kruhové tuhosti
ve dvou variantách, a to s proměnným modulem tečení po
jednotlivých prvcích a konstantním modulem tečení ve všech
prvcích potrubí. Způsob hodnocení časového vývoje mate-
riálových charakteristik lze obecně použít i pro jiné termo-
plastové výrobky.

Ze sledovaného řešení MKP korugované polypropyleno-
vé kanalizační trubky vnějšího průměru 400 mm vyplynulo,

že při porovnání 2. varianty (průměrná hodnota modulu
tečenís 1. variantou (přesnější model využívající proměnný
modul tečení) je vystižen vývoj hodnoty kruhové tuhosti,
avšak výsledky jsou nadhodnoceny. Z hodnot po 50 letech,
uvedených v tab. 1, je vidět, že hodnota kruhové tuhosti
SN8, udaná výrobcem, klesla přibližně o polovinu, popř. až
o dvě třetiny.

Při návrhu kanalizačního termoplastového potrubí je třeba
uvážit vývoj kruhové tuhosti i s vlivem dalších faktorů, pře-
devším interakcí se zeminou, technologií pokládky apod.

Článek vznikl za podpory projektu specifického vyso-
koškolského výzkumu FAST-J-12-7/1617 na VUT v Brně.
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Úvod
V poslední době je v popředí zájmu společnosti snaha sní-

žit energetickou náročnost všech technologií a omezit emise
zatěžující životní prostředí. To se týká i výroby cementu, a
následně technologie výroby betonu. Hledají se možnosti,
čím nahradit portlandský cement, a přitom zachovat stejné
užitné vlastnosti betonu. Pro tyto účely se využívají průmy-
slové odpady s vhodným chemickým a mineralogickým slo-
žením [1]-[3]. Takovým odpadem, který vykazuje pucoláno-
vou aktivitu, tedy je reaktivní s hydroxidem vápenatým
vznikajícím hydratací cementu, je cihelný prach.

Suroviny pro výrobu cihlářských výrobků jsou tvořeny
převážně jílovými minerály a dalšími složkami, jako je kře-
men, živce, slídy. Výpalem při teplotě 800-850 ˚C dochází
k dehydroxylaci a ke zhroucení krystalové mřížky, jílových
minerálů za vzniku rentgenoamorfních fází [4]. Reaktivita
(pucolánová aktivita) vzniklých fází je závislá na teplotě vý-
palu, při teplotách nad 1 000 ˚C dochází k jejich přeměně na
nové krystalické fáze, které již s hydroxidem vápenatým ne-
reagují. Při reakci vypáleného střepu s hydroxidem vápena-
tým vznikají převážně C4AH13, C3AH6, C2ASH8 a CSH [5],
[6]. 

Cihelný střep se vyskytuje jako odpad  při rekonstrukci
střech pokrytých pálenou krytinou, jako nedodělky při
cihlářské výrobě, a také ve formě prachu, který vzniká při
broušení kalibrovaných cihelných tvarovek. Tento prach byl
použit při výrobě provzdušněného betonu, jehož vlastnosti
jsou níže prezentovány.

Suroviny a složení betonu
Studované betony byly navrženy a vyrobeny ve čtyřech

modifikacích. Referenční receptura s označením KP-REF
neobsahovala příměs cihelného prachu. V dalších třech re-
cepturách byla část cementu nahrazena cihelným prachem
z broušení cihelných tvarovek z výrobního závodu Hevlín
(HELUZ). Měrný povrch použité příměsi byl 336 m2/kg,

měrná hmotnost 2,72 g/cm3 a pucolánová aktivita stanovená
testem Chapelleho byla 294 mg Ca(OH)2 na 1 g cihelného
prachu. Dále byla stanovena distribuce částic a propad sítem
keramického prachu (obr. 1). 

Obr. 1. Granulometrie cihelného prachu 

Pro porovnání vlivu keramického prachu na vlastnosti
betonů byla náhrada portlandského cementu CEM I 42,5 R
(Českomoravský cement, závod Mokrá) stanovena v množ-
ství 10 %, 20 % a 40 % s označením receptur KP-10, KP-20,
KP-40. Ostatní suroviny byly dávkovány u všech betonů
v konstantním množství. Jako drobné kamenivo byl použit
praný písek frakce 0-4 mm z lokality Žabčice, jemná i hrub-
ší dr� frakcí 4-8 mm a 8-16 mm byla z lokality Olbramovi-
ce. Dále byly použity dva druhy chemických přísad, a to
superplastifikační přísada na bázi polykarboxylátů s ko-
merčním označením Dynamon SX 14 (Mapei). Druhou pří-
sadou byla provzdušňovací přísada Mapeplast PT1 od stej-
ného výrobce. 

Množství vody bylo navrženo pro referenční recepturu
tak, aby bylo dosaženo konzistence čerstvého betonu na
stupni S3 [7], a tím zajištěna dobrá zpracovatelnost čerstvé-
ho betonu. Pro ostatní betony, v nichž byla část portlandské-
ho cementu nahrazena keramickým prachem, bylo dodrženo
stejné množství záměsové vody tak, aby bylo možno posou-

V článku jsou posuzovány vlastnosti provzdušněných betonů, u kterých byla část cementu nahrazena keramickým
prachem. Parametry stanovené na betonech s příměsí cihelného prachu v čerstvém i ztvrdlém stavu jsou porovnány
s referenčním betonem bez této příměsi. U ztvrdlých betonů jsou vzájemně porovnány mechanické vlastnosti, hloubka
průsaku tlakové vody, mrazuvzdornost a odolnost povrchu betonu proti vodě a chemickým rozmrazovacím látkám.

The Properties of Aerated Concretes with Brick Powder as a Cement Substitute 

The article deals with the properties of aerated concretes with fine ground brick body as a supplementary cementitious
material. The determined parameters of fresh and hardened aerated concretes with the admixture of brick powder
were compared with a reference concrete.  

Fresh concretes were tested for consistency, the content of air and volume density. Mechanical properties, resistance to
water under pressure, frost resistance and resistance to de-icing salts were determined and compared to a reference
concrete without brick powder. Long-term results of testing show the positive effect of ground brick body on most of
the parameters. 
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dit vliv různého množství příměsi na reologické vlastnosti
čerstvého betonu. Složení jednotlivých betonů je přehledně
uvedeno v tab. 1. 

Experimentální metody
Zkoušení čerstvého betonu probíhalo v laboratoři s kon-

stantní teplotou a relativní vlhkostí vzduchu bezprostředně
po jeho výrobě. Konzistence byla stanovena metodou sednu-
tí kužele podle ČSN EN 12350-2 [8], obsah vzduchu se sta-
novoval podle ČSN EN 12350-7 [9], objemová hmotnost dle
ČSN EN 12350-6 [10]. 

Vzorky byly po celou dobu po vyjmutí z forem do oka-
mžiku zkoušení uloženy ve vodním prostředí s teplotou
lázně 20±2 ˚C. Před zkoušením byla tělesa vyjmuta a osuše-
na. Objemová hmotnost ztvrdlého betonu se stanovovala dle
ČSN EN 12390-7 [11] ve stáří vzorků 28 dnů a 90 dnů. Tato
zkouška předcházela vždy zkoušce pevnosti  v tlaku. Pev-
nost v tlaku zkušebních těles byla stanovena podle ČSN EN
12390-3 [12] ve stáří vzorků 28 dnů a 90 dnů. Pevnost v tahu
za ohybu byla stanovena podle ČSN EN 13892-2 [13] ve
stáří vzorků 28 dnů. Stanovení hloubky průsaku tlakovou
vodou bylo provedeno v souladu s ČSN EN 12390-8 [14] ve
stáří vzorků 28 dnů. Tlak vody působící na těleso byl 500 kPa
po dobu 72 h. Pro stanovení odolnosti povrchu betonu proti
působení vody a chemických rozmrazovacích látek byla
použita metoda A podle ČSN 73 1326/Z1 [15]. Počet zmra-
zovacích cyklů byl sto. Mrazuvzdornost betonů byla hodno-
cena podle ČSN 73 1322/Z1 [16]. Koeficient mrazuvzdor-
nosti K byl vypočítán z poměru pevností v tahu za ohybu,
resp. pevnosti v tlaku těles uložených v normovém prostře-
dí, a pevností po 100 zmrazovacích cyklech. Statický modul
pružnosti byl stanoven na tělesech ve tvaru hranolu o rozmě-
rech 100×100×400 mm. Měření probíhalo dle postupu uve-
deného v ČSN ISO 6784 [17]. 

Výsledky a diskuze
Měření všech sledovaných parametrů probíhala za kon-

stantních podmínek v klimatizované laboratoři při 21±1 ˚C a
relativní vlhkosti 45±5 %. Prezentované výsledky jsou prů-
měrnou hodnotou tří měření.

Vlastnosti čerstvého betonu
Byla stanovena konzistence, objemová hmotnost a obsah

vzduchu v čerstvém betonu (obr. 2). Zvyšující se náhrada
keramického prachu vedla k významnému snížení zpracova-
telnosti betonu, kdy referenční beton měl konzistenci stupně
S3, stejně tak i beton s obsahem 10 % keramického prachu.
U betonů s vyšším obsahem příměsi na úkor cementu bylo
naměřeno sednutí kužele jen 60 mm – stupeň S2 (KP-20),

resp. sednutí 30 mm – stupeň S1 (KP-40). Jelikož bylo dáv-
kování komponent betonu u všech receptur identické, lze
rozdíly v konzistenci čerstvého betonu vysvětlit charakterem
příměsi, protože jde o materiál s vyšší nasákavostí, a tedy
s vyšší potřebou záměsové vody. 

Obr. 2. Konzistence čerstvého betonu, zkouška sednutí kužele

Pro zvýšení mrazuvzdornosti bylo do betonů dávkováno
konstantní množství provzdušňovací přísady, proto bylo
měřeno jejich provzdušnění (obr. 3). Kromě betonu s 40%
příměsí nebyly zaznamenány v naměřených hodnotách větší
odchylky. U referenční receptury byla míra provzdušnění
7,5 %, beton s 10% náhradou cementu keramickým prachem
měl obsah vzduchu 8,0 % a čerstvý beton, kde bylo dávko-
váno 20 % keramického prachu, byl provzdušněn na hodno-
tu 7,0 %. K poklesu provzdušnění došlo u čerstvého betonu
s 40% náhradou cementu keramickým prachem, kdy byla
hodnota obsahu vzduchu 5,2 %. I přes tento pokles nedošlo
k vybočení ze stanovené tolerance hodnot (4-8 %), a lze tedy
konstatovat, že náhrada cementu keramickým prachem
neměla zásadní vliv na provzdušnění čerstvého betonu. 

Obr. 3. Obsah vzduchu v čerstvém betonu

Objemová hmotnost 
U všech posuzovaných betonů byla sledována objemová

hmotnost, a to jak u betonu čerstvého, tak u ztvrdlého ve
stáří 28 dnů a 90 dnů. Nejvyšší objemová hmotnost byla
naměřena u referenčního betonu, nejnižší vykazovala recep-
tura KP-10, což ovlivnilo nejvyšší provzdušnění tohoto
betonu. 

Obr. 4. Objemová hmotnost čerstvých a ztvrdlých betonů

KP-REF KP-10 KP-20 KP-40

cement CEM I 42,5 390 351 312 234

písek 0-4 mm, těžený, praný 795 795 795 795

dr� 4-8 mm 250 250 250 250

dr� 8-16 mm 695 695 695 695

superplastifikátor 2,9 2,9 2,9 2,9

provzdušňovací přísada 0,22 0,22 0,22 0,22

keramický prach – 39 78 156

voda 153 153 153 153

Složení
Množství [kg·m-3]

Tab. 1. Složení provzdušněných betonů s keramickým prachem
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Objemová hmotnost ztvrdlých betonů se výrazně neměni-
la ani s rostoucí náhradou cementu keramickým prachem,
ani s prodlužujícím se stářím betonů. Ztvrdlé betony dosaho-
valy objemové hmotnosti v intervalu 2 220-2 240 kg/m3, což
lze charakterizovat jako hodnoty bez výraznějších rozdílů.

Pevnostní charakteristiky
Pevnost v tlaku byla stanovena na třech zkušebních těle-

sech ve tvaru krychle s délkou hrany 150 mm. Stanovení
bylo provedeno ve stáří vzorků 28 dnů a 90 dnů. Nejvyšší
pevnosti v tlaku (42,1 N/mm2) ve stáří 28 dnů dosáhl refe-
renční beton, nejnižší pevnost byla naměřena u betonu
s 20% náhradou cementu (34,1 N/mm2). Překvapivě vyso-
kou pevnost (40,0 N/mm2) vykazoval beton s největší náhra-
dou cementu KP-40. Tuto skutečnost je možné vysvětlit
malým provzdušněním tohoto betonu. 

V období mezi 28. a 90. dnem se projevila pucolánová
aktivita příměsi natolik, že všechny betony, v nichž byla část
cementu nahrazena keramickým prachem, vykazovaly vyšší
pevnost v tlaku než referenční receptura, u které nedošlo
k nárůstu pevnosti. Nejvyšší konečné pevnosti dosáhl beton
KP-20 (obr. 5).

Obr. 5. Pevnost ztvrdlého betonu v tlaku

Ve stáří 28 dnů byla stanovena pevnost v tahu za ohybu
trojbodovým ohybem. Tato zkouška se prováděla na třech
tělesech ve tvaru hranolu o rozměrech 100×100×400 mm.
Naměřené hodnoty byly posléze použity jako porovnávací
parametr pro zkoušku mrazuvzdornosti. 

Náhrada cementu keramickým prachem nevedla k zásad-
ní změně pevnosti v tahu ohybem. U referenčního betonu a
betonu s náhradou 10 % cementu byla pevnost v tahu ohy-
bem 8,7 N/mm2, betony s příměsí 20 % a 40 % keramické-
ho prachu dosáhly pevnosti v tahu ohybem 8,4 N/mm2.

Obr. 6. Pevnost ztvrdlého betonu v tahu ohybem

Hloubka průsaku tlakovou vodou
Zkouška u tří těles ve tvaru krychle o délce hrany 150 mm

byla prováděna na vodotlačné stolici při tlaku 500 kPa po
dobu 72 h. Z výsledků uvedených na obr. 7 vyplývá, že

s rostoucí náhradou cementu keramickým prachem klesá
odolnost betonu proti působení tlakové vody. 

Obr. 7. Hloubka průsaku tlakovou vodou

Trvanlivost betonu
Na zkoumaných betonech byla sledována jejich trvanli-

vost, konkrétně se stanovovala odolnost povrchu proti půso-
bení vody a chemických rozmrazovacích látek (CHRL), a
dále pak mrazuvzdornost betonu. Odolnost proti působení
vody a CHRL se stanovovala na třech tělesech ve tvaru
krychle o délce hrany 150 mm, v automatickém cyklovacím
zařízení KD-20. Počet zmrazovacích cyklů byl 100, byla
použita metoda A [15].

Posuzované betony byly charakteristické vysokým množ-
stvím odpadu, a to i po přidání provzdušňující přísady.
Množství odpadu z povrchu betonu pro tuto zkoušku by ne-
mělo (dle normového předpisu pro 100 zmrazovacích cyklů)
přesáhnout 1 000 g/m2. Jak je patrné z grafu na obr. 8, této
podmínce nevyhověl žádný ze zkoumaných betonů. 

Obr. 8. Odolnost povrchu proti působení vody a CHRL

Mrazuvzdornost betonu byla stanovena po 100 cyklech
zmrazování a rozmrazování. Výsledkem zkoušky je koefi-
cient mrazuvzdornosti, což je bezrozměrné číslo, které se
získá z podílu pevnosti betonu v tahu ohybem po zmrazová-
ní a pevnosti betonu v tahu ohybem před zmrazováním po
28 dnech uložení ve vodní lázni. Za mrazuvzdorný se beton
považuje tehdy, je-li koeficient mrazuvzdornosti větší než

Obr. 9. Mrazuvzdornost betonu
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0,75. Jak je patrné z výsledků na obr. 9, všechny betony spl-
nily tuto podmínku a lze je označit za mrazuvzdorné pro 
100 zmrazovacích cyklů. Nejvyšší koeficient mrazuvzdor-
nosti měl beton s 20 % keramického prachu. 

Statický modul pružnosti
Statický modul pružnosti v tlaku se stanovoval na trám-

cích 100×100×400 mm ve stáří vzorků 28 dnů a 90 dnů. Nej-
vyšší měl referenční beton společně s betonem s 20% náhra-
dou cementu cihelným prachem, nejnižší byl naměřen
u betonu s 10 % cihelného prachu. Vysvětlení těchto výsled-
ků je nutné hledat v provzdušnění betonu, protože lze obec-
ně říci, že se zvyšujícím se provzdušněním klesá modul
pružnosti betonu. 

Obr. 10. Statický modul pružnosti betonu

Závěr
V článku jsou popsány vlastnosti provzdušněných betonů,

v nichž byla část cementu nahrazena jemným keramickým
prachem. Na základě prezentovaných výsledků lze konstato-
vat, že zvyšující se náhrada cementu keramickým prachem
z provozu zabrušování keramických tvarovek vedla ke zhor-
šení zpracovatelnosti betonu při zachování konstantních
dávek ostatních komponent betonu. Možností, jak tuto sku-
tečnost ovlivnit, je zvýšit množství záměsové vody či plasti-
fikační přísady. 

Z hlediska pevnostních charakteristik je patrný negativní
vliv zvyšujícího se množství příměsi na krátkodobé pevnos-
ti v tlaku (28 dnů), po delším období (90 dnů) pevnosti
v tlaku všech betonů s keramickým prachem převýšily pev-
nost referenčního betonu, kde byl použit pouze portlandský
cement. 

Zvyšující se dávka příměsi na úkor cementu vedla ke sní-
žení odolnosti proti působení tlakové vody a ovlivnila zvý-
šení množství odpadu z povrchu betonu při působení vody a
CHRL při zmrazování. Negativní vliv na mrazuvzdornost
betonu nebyl prokázán, všechny zkoumané betony byly kla-
sifikovány jako mrazuvzdorné. 

Nejvyšší hodnotu statického modulu v tlaku měl ve stáří
28 dnů referenční beton, ve stáří 90 dnů vykazovaly betony

referenční a s obsahem 20 % cihelného prachu stejně vyso-
ké hodnoty statického modulu. 

V delším časovém horizontu se u betonů s cihelným pra-
chem pozitivně projevila jeho pucolánová aktivita, což pozi-
tivně ovlivnilo většinu sledovaných parametrů. Zkouškami,
při nichž nebyl pozorován kladný vliv náhrady cementu
cihelným prachem, byla odolnost betonu proti působení tla-
kové vody a zkouška CHRL, které byly prováděny ve stáří
vzorků 28 dnů. 

Článek vznikl za podpory projektu P104/10/0355 GA ČR
a částečně za podpory EU OP „Výzkum a vývoj pro ino-
vace, projektu“, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0097, v rámci
činnosti regionálního Centra AdMaS „Pokročilé staveb-
ní materiály, konstrukce a technologie“.  
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Úvod
Stavební průmysl je z ekologického hlediska, stejně jako

z hlediska udržitelného rozvoje, považován za největšího
spotřebitele přírodních zdrojů, který významně přispívá k pro-
dukci odpadů. S ohledem na kvalitu životního prostředí
vyvstává tedy požadavek na zlepšení technologií výroby sta-
vebních materiálů a snížení jejich ekologické a ekonomické
náročnosti. 

Výrobky pro stavění jsou převážně z přírodních materiálů
a jejich výroba negativně ovlivňuje životní prostředí. Je tedy
nutné nalézt způsoby, jak tyto zdroje chránit a omezit jejich
využívání. Často aplikovanou možností je nahrazení druhot-
nými surovinami, např. vedlejšími produkty průmyslové
výroby. Běžné je použití vedlejších energetických produktů
ze spalování uhlí v tepelných elektrárnách, které nalézají
uplatnění jako částečná náhrada cementového pojiva betonu.
V závislosti na zrnitosti mohou být využity také jako kame-
nivo či náhrada přírodního křemenného písku [1]-[5]. Vliv
podroštových vedlejších produktů ze spalování uhlí, strusky
a kombinace těchto materiálů při jejich použití jako náhrady
jemnozrnného kameniva ve složení betonové směsi je studo-
ván v práci [6]. Autoři potvrdili, že jejich kombinace vede ke
zvýšení trvanlivosti betonu. Také mikrosilika, jako vedlejší
produkt výroby křemíku, nalezla při výrobě betonu své
místo. Přispívá k jeho vysoké pevnosti, chemické a teplotní
odolnosti [7]-[8]. Ovlivňuje také reologické vlastnosti beto-
nové směsi,  a proto se používá i do samozhutnitelného beto-
nu [9]. Jako levnou alternativu portlandského cementu je
možné využít jemně mletou keramiku, která vzniká jaká
vedlejší produkt při pálení cihel. Zbytky cihel či keramické
střešní krytiny vykazují po rozemletí na odpovídající jem-
nost pucolánové vlastnosti a je možné je použít jak pro beto-
ny, tak pro cementové i vápenné malty [10]-[11]. Při drcení
kamene na hrubé kamenivo vzniká velké množství velmi
jemného lomového prachu, který lze také k výrobě betonu
použít [12]-[13]. Tento materiál je většinou volně rozptýlen
v okolí výroby, čímž způsobuje environmentální zátěž [14]. 

Kromě již zmíněných materiálů, které uplatnění nalezly,
existuje ještě mnoho dalších, jejichž využití ve stavební

praxi není běžné, nebo� mohou vyvolávat problémy s toxici-
tou, chemickou stabilitou, trvanlivostí apod. Například v prá-
ci [15] studují autoři možnost využití podroštové popelovi-
ny ze spalování odpadního masa a kostí jako náhrady písku
ve složení malt. Tohoto odpadu jsou v Evropě každoročně
produkovány přibližně 3 Mt. Do roku 1994 se většinou zpra-
covával na krmnou masokostní moučku, hnojivo, případně
byl využit v dalších průmyslových aplikacích. S nárůstem
výskytu transmisivní spongiformní encefalopatie u hospo-
dářských zvířat, která se projevuje progresivními poruchami
centrální nervové soustavy a končí smrtí postiženého jedin-
ce, bylo využití masokostní moučky jako krmiva zakázáno a
odpad ze zpracování masa musí být zpracován ve spalovně
či jinou bezpečnou metodou. Cyr a Lundmann [15] zjistili,
že podroštová popelovina ze spalování masa a kostí může
být využita jako přísada do kompozitních materiálů na bázi
portlandského cementu, čímž se omezí i nutnost jejího
skládkování. Razak a kol. [16] studovali uplatnění podrošto-
vého vedlejšího produktu z průmyslového spalování při říze-
ném návrhu nízkopevnostních kompozitů. Potvrdili použi-
telnost tohoto odpadního produktu pro takovéto typy staveb-
ních výrobků. Obdobné výsledky prezentoval Naganathan
a kol. [14]. 

Je bezpochyby, že nakládání s odpady představuje jeden
z nejzávažnějších problémů současné společnosti, a to jak
v rozvojových, tak v hospodářsky vyspělých zemích. Legis-
lativní omezování skládkování odpadu určitě přispěje ke
snahám o jeho další redukci. Spalování odpadu tak bude
stále populárnější, přičemž však vzroste množství vedlejších
produktů z tohoto procesu. Je tedy nutné hledat možnosti,
jak tyto materiály využít pro další výrobu. Pevná rezidua
vznikající při spalování odpadu byla v posledním desetiletí
předmětem intenzivního výzkumu, zaměřeného především
na možnost jejich aplikace jako nové minerální příměsi
betonu. Studována byla především pevná rezidua ze spalo-
vání komunálního odpadu [17], která mohou být použita
jako aktivní i neaktivní minerální příměsi [18]-[19].

Naznačené možnosti využití pevných reziduí ze spalování
odpadu jsou velmi slibné, a proto jsme se v článku zaměřili

Článek se zabývá možností využití podroroštového popílku ze spalování komunálního odpadu jako částečné náhrady
křemenného kameniva ve složení cementové malty.

Utilisation of Bottom Ash Generated by Municipal Solid Waste Incineration as an Alternative
Aggregate in Cement Mortar

The applicability of bottom ash generated by municipal solid waste incineration as partial replacement of silica aggre-
gates in the cement mortar mix design is researched in the paper.
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na studium náhrady části křemenného kameniva podrošto-
vým vedlejším produktem ze spalování komunálního odpa-
du. Cílem analýzy je přispět k širšímu uplatnění těchto pro-
duktů při výrobě stavebních materiálů, a přispět tak k ome-
zení využívání přírodních zdrojů. 

Materiály
V rámci experimentů byla zkoumána cementová malta

s částečnou náhradou křemenného kameniva podroštovým
popelem s označením CM 10, CM 40, a referenční cemento-
vá malta CMR (tab. 1). Pojivem byl portlandský cement
CEM I 42.5 R. Popelovina byla nejprve mechanicky proseta
a do směsi použita pouze frakce 0-4 mm.

Podroštový popílek pochází ze spalovny komunálního
odpadu Termizo v Liberci. Tato spalovna zpracuje za rok
průměrně 93 000 t odpadu za provozní doby 8 000 h. Při
spalování odpadu je vyrobeno 698 TJ tepla. Ve vlastní turbí-
ně vyrobí elektrickou energii pro chod celé technologie spa-
lovny, do veřejné sítě dodává 8,2 GWh, což je roční spotře-
ba 3 800 domácností. Při spalování dochází k 90% redukci
objemu odpadu, což odpovídá 66 % hmotnosti. 

Tab. 1. Složení materiálů

Chemické složení popeloviny stanovené rentgenovou flu-
orescencí (XRF) je uvedeno v tab. 2. Můžeme vidět, že ob-
sah chloridů je ve studovaném materiálu velmi nízký, což je
výhodné z hlediska případné aplikace popílku v konstrukč-
ním betonu. Základní parametry, tj. sypnou hmotnost, husto-
tu matrice, pH výluhu, rozpustnost a pucolánovou aktivitu,
shrnuje tab. 3. Detail struktury zachycuje obr. 1. Elektrono-
vá mikroskopie byla doplněna o analýzu EDS, v rámci níž
jsme v popelovině identifikovali křemičitany, oxidy hliníku,
železa a vápníku, zbytkové sklo, síran vápenatý a další mi-
noritní látky. 

Tab. 2. Chemické složení popeloviny

Tab. 3.Vlastnosti podroštové popeloviny

Obr. 1. Detail struktury podroštové popeloviny 

Experiment
Distribuce velikosti částic byla stanovena laserovou

difrakcí. Zařízení Analysette 22 Micro Tec plus využívá dva
typy laserů, červený k měření větších částic, zelený částic
menších. Jelikož umožňuje pouze měření do 2 mm, bylo
nezbytné provést standardní prosévací zkoušku. 

Fyzikální vlastnosti
U studovaných malt byla na pěti vzorcích tvaru krychle

o straně 50 mm měřena objemová hmotnost, hustota matrice
a celková otevřená pórovitost. Relativní nejistota aplikova-
ných metod měření je 5 % a je způsobena především neho-
mogenitou materiálů. Objemovou hmotnost jsme stanovili
gravimetricky z lineárních rozměrů vzorků a jejich hmotnos-
ti ve vysušeném stavu. Hustota matrice byla změřena pří-
strojem Pycnomatic ATC (Thermo Scientific), který pracuje
na principu heliové pyknometrie. Přesnost měření objemu
plynu tímto zařízením je ±0,01 % z měřené hodnoty. Přes-
nost implementovaných analytických vah je ±0,0001 g. Na
základě znalosti objemové hmotnosti a hustoty matrice jsme
pak vypočetli celkovou otevřenou pórovitost materiálů dle
vztahu

ψ = 100 (1 – ρb /ρmat) , (1)

kde ψ [%] je pórovitost, ρb [kg/m3] objemová hmotnost a
ρmat [kg/m3] hustota matrice.

Mechanické vlastnosti
Pevnost v tahu za ohybu byla měřena dle ČSN EN 12390-5

po 28 dnech od odlití vzorků malt. Po tuto dobu byly vzor-
ky rozměru 160/40/40 mm udržovány v prostředí o relativní
vlhkosti ≈100 % [20]. Pevnost v tlaku byla stanovena na
jejich fragmentech po ohybovém namáhání dle ČSN EN
12390-3 [21]. Zatěžovací plocha byla 40/40 mm.

Pro měření Youngova modulu pružnosti je možné použít
jak statické, tak dynamické metody. Statické metody vychá-
zejí z měření napětí a deformací během mechanického zatě-
žování, přičemž Youngův modul pružnosti je stanoven z li-
neární části pracovního diagramu. Z dynamických metod se
běžně využívají metody pulsní a rezonanční [22].  Při měře-
ní jsme aplikovali obě dynamické metody. Měření byla rea-
lizována v podélné ose vzorků rozměru 300/40/20 mm. Puls-
ní ultrazvuková metoda je založena na měření času průcho-
du ultrazvukové vlny materiálem. Schéma zařízení DIO 562
je patrné z obr. 2.

Materiál CM 10 CM 40 CMR

CEM 42.5 R [g] 500 500 500

podroštový odpad [g] – 150 600

køemièitý písek 0/4 mm [g] 1 500 1 350 900

voda [ml] 260 260 260

Látka Obsah [%]

SiO2 33,5

Al2O3 15,8

Fe2O3 8,4

CaO 19,4

MgO 2,0

SO3 9,3

ZnO 0,8

Na2O 3,6

K2O 1,9

TiO2 1,5

Cl 1,1

Σ 97,1

Sypná hmotnost 

[kg/m3]

Hustota matrice

[kg/m3]
pH

Rozpustnost
[%]

Pucolánová 
aktivita

1 180 2 630 9,3 10 ano
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Obr. 2. Schéma ultrazvukové pulsní metody 

Vztah mezi modulem pružnosti Eu [MPa], rychlostí ultra-
zvukové vlny v [m/s] a objemovou hmotností ρb [kg/m3] je
definován rovnicí 

Eu = ρbv2 . (2)

Rezonanční metoda je založena na stanovení první rezo-
nanční frekvence měřicího systému, která je identifikována
piezoelektrickým rezonátorem. Uspořádání experimentu je
patrné z obr. 3. Modul pružnosti je v tomto případě vypočten
dle vztahu 

Er = 4ρ bl 2f 2 , (3)

resp.

m
Er = 4 –——l f 2 , (4)

ab

kde l [m] je délka vzorku, f [Hz] je podélná rezonanční frek-
vence, a [m] výška a b [m] šířka vzorku v příčném řezu. 

Obr. 3. Schéma rezonanční metody

Mrazuvzdornost
Vzorky rozměru 160/40/40 byly nejprve nasyceny vodou,

a poté vystaveny zmrazovacím cyklům dle ČSN 73 1322
[23]. V rámci jednoho cyklu byly nejprve vystaveny teplotě
–20 ˚C po dobu 4 h a následnému rozmrazování při teplotě
20 ˚C po dobu 2 h. Při teplotním zatěžování je nutné počítat
s dobou nutnou pro temperování měřicí komory z teploty
–20 ˚C na 20 ˚C. Stejně tak je nutné zmínit čas nezbytný
k jejímu chlazení. Předpokladem možnosti vyhodnocení
mrazuvzdornosti materiálů bylo změření pevnosti v tlaku a
stanovení koeficientu mrazuvzdornosti k, který je dán podí-
lem mechanických vlastností po zmrazovacích cyklech a re-
ferenčních hodnot před zatěžováním. V experimentech jsme
porovnávali pevnost v tlaku. 

Sorptivita a absorpční koeficient pro kapalnou vodu 
Stanovení sorptivity na základě absorpčního experimentu

představuje pravděpodobně nejjednodušší způsob, jak cha-
rakterizovat schopnost porézních materiálů absorbovat ka-
palnou vodu a transportovat ji pomocí kapilárních sil. V od-
borné literatuře je možné vysledovat celou řadu aplikací to-
hoto jednoduchého konceptu sorptivity [24]. Na jejich zákla-
dě je možné prohlásit princip měření sorptivity a absorpční-
ho koeficientu pro kapalnou vodu za obecně uznávanou a
metodicky dostatečně zvládnutou metodu pro charakterizaci
transportu kapalné vody porézní strukturou materiálů. 

Sorptivita S [m/s1/2] je dle Halla [25] definována podle
vztahu 

I = S ⋅ t1/2 , (5)

kde I [m] je kumulativní absorpce vody a t [s] čas odpovída-
jící této absorpci. Rovnice představuje zjednodušení obecné-
ho vztahu pro kumulativní hmotnost vody vyjádřenou po-
mocí principu odmocniny času, který se běžně používá v teo-
rii difúze, viz např. [26]. Rovnici (5) získáme vydělením
vztahu (6) objemovou hmotností vody při specifické teplotě
měření ρw(T)

i = A ⋅ t1/2 . (6)

V rovnici (6) je i [g/m2] kumulativní hmotnost vody a A
[kg/m2s1/2] absorpční koeficient pro kapalnou vodu. Vztah
mezi sorptivitou a absorpčním koeficientem pro kapalnou
vodu pak popisuje rovnice 

A = S ⋅ ρw (T) . (7)

S vývojem metodiky měření byla vyvinuta řada experi-
mentálních uspořádání. V současné době se používají v zá-
sadě dva principy měření – manuální a automatický. V na-
šem případě jsme použili automatický princip, při němž je
vzorek zavěšen na automatické digitální váhy s výstupem
pro počítač. Následně je dán do kontaktu s vodou, jejíž hla-
dina by neměla být vyšší než 5 mm nad stykem vzorku s vo-
dou. Udržení stálé vodní hladiny je zajištěno pomocí Mario-
ttovy láhve. Při měření je automaticky zaznamenáván nárůst
hmotnosti vzorku vlivem absorpce vody. Stanovení koefici-
entu A se pak provede z vynesené závislosti nárůstu hmot-
nosti vzorku (svislá osa) na odmocnině času t (vodorovná
osa). Směrnice přímky prokládající počáteční interval této
závislosti je rovna hodnotě absorpčního koeficientu A. Pro
měření jsme použili vzorky tvaru krychle o hraně 50 mm po
obvodu izolované epoxidovým tmelem. Tím byl zajištěn
jednorozměrný transport vlhkosti zkoumanými materiály. 

Součinitel vlhkostní vodivosti
Jelikož absorpční koeficient pro vodu A podává informa-

ce pouze o celkovém absorbovaném množství vlhkosti a
nepopisuje její distribuci v čase a prostoru, stanovili jsme
také součinitel vlhkostní vodivosti κ jako funkci vlhkosti w.
Nezbytné měření vlhkostních profilů bylo realizováno na
vzorcích rozměru 300/40/20 mm při jednorozměrném uspo-
řádání experimentu. Vzorky byly po obvodu izolovány epo-
xidovým tmelem a ve vertikálním směru dány do kontaktu s vo-
dou. Distribuce vlhkosti v jednotlivých vzorcích a ve speci-
fických časech poté byla stanovena gravimetricky. Na zá-
kladě inverzní analýzy profilů vlhkosti [27] pak byla vypo-
čtena funkce κ (w).

Sorpční a desorpční izotermy
K měření jsme použili dynamické sorpční zařízení DVS-

-Advantage (Surface Measurement Systems Ltd.) s rozsahem
relativní vlhkosti 0-98 %, s přesností ±0,5 %. Přístroj umož-
ňuje měření v teplotním intervalu 5-60 ˚C. Před měřením
byly vzorky vysušeny při teplotě 110 ˚C a během chladicí
fáze uloženy v exsikátorech se silikagelem. Postupně byly
poté uloženy do klimatické komory zařízení a zavěšeny ve
speciální ocelové misce na automatické váhy. Během expe-
rimentů při teplotě 25 ˚C pracovalo zařízení v modu dm/dt
(rozdíl hmotnosti za čas), přičemž byla nastavena fixní hod-
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nota dm/dt = 0,00004 %/min. Profil relativní vlhkosti byl
následující: 0, 20, 40, 60, 80, 98 %. 

Distribuce pórů
Pro vyhodnocení a objasnění získaných výsledků bylo

nezbytné provést měření distribuce pórů. Bylo realizováno
pomocí rtu�ových porozimetrů Pascal 140 a Pascal 440
(Thermo Scientific). Uvažován byl kruhový průřez pórů. 

Výsledky a diskuze
Základní fyzikální vlastnosti studovaných materiálů jsou

uvedeny v tab. 4. Můžeme pozorovat, že částečná nahrada
křemenného písku podroštovou popelovinou vedla k pokle-
su objemové hmotnosti, který byl tím větší, čím více odpa-
du bylo použito. Hustota matrice u všech materiálů vykazo-
vala stejné hodnoty. Pokles objemové hodnoty se poté odra-
zil na nárůstu celkové otevřené pórovitosti malt obsahujících
podroštovou popelovinu. 

Tab. 4. Fyzikální vlastnosti materiálů

Distribuci velikosti částic křemenného kameniva a podro-
štového popílku, stanovené na principu laserové difrakce,
demonstrují obr. 4 a obr. 5. Při pohledu na výsledky v roz-
sahu velikosti částic 0-1 mm je zřejmé (obr. 4), že podrošto-
vá popelovina je výrazně jemnější než křemenný písek,
který vykazuje největší zastoupení částic 100-1 000 μm. Ob-
dobný výsledek jsme získali klasickou sítovou analýzou.
Tyto výsledky jsou patrné z obr. 6. 

Obr. 4. Distribuce velikosti částic stanovená laserovou difrakcí

Mechanické vlastnosti jsou prezentovány v tab. 5. Z vý-
sledků je patrné, že materiál CM 10 vykazuje nárůst pevnos-
ti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu v porovnání s referenč-
ní maltou. Tyto výsledky jsou na první pohled v rozporu
s větší celkovou otevřenou pórovitostí materiálů s podrošto-
vou popelovinou. Vezmeme-li však v úvahu, že podroštová
popelovina vykazuje pucolánové vlastnosti, můžeme nárůst
pevnosti přisoudit právě pucolánové aktivitě popeloviny,
která reagovala s portlanditem vzniklým v indukční periodě

hydratace portlandského cementu. Materiál CM 40 vykazu-
je mechanické pevnosti nepatrně nižší než referenční malta.
Tyto výsledky je však možné považovat za velmi perspek-
tivní z hlediska praktického využití této maltové směsi.
Běžné cementové kompozity jsou charakteristické nárůstem
modulu pružnosti s nárůstem pevnosti. U materiálů s obsa-
hem podroštové popeloviny jsme však tento trend nezjistili.
U malty CM 10 došlo k poklesu modulu pružnosti o ≈8 %,
u CM 40 o ≈13 % v porovnání s referenčním materiálem.
Tuto skutečnost je možné vysvětlit odlišnými vlastnostmi
přírodního křemenného písku a podroštové popeloviny.
Podroštový odpad je velmi porézní a jeho pevnost a modul
pružnosti jsou limitované, což ovlivňuje celkový modul
pružnosti studovaných malt. 

Tab. 5. Vlastnosti studovaných materiálů

Výsledky mrazuvzdornosti jsou uvedeny v tab. 6 a grafic-
ky porovnány na obr. 7. Obě malty modifikované podrošto-
vým odpadním materiálem vykazují vyšší mrazuvzdornost
než referenční vzorek. Po 75 zmrazovacích cyklech dosáhla
malta CM 10 koeficientu mrazuvzdornosti k = 0,77, malta
CM 40 dokonce k = 0,96. 

Objemová 
hmotnost

Hustota 
matrice 

Otevřená 
pórovitost

[%]

CM 10 2 013 2 671 24,6

CM 40 1 911 2 650 27,9

CMR 2 105 2 662 20,9

Materiál

[kg/m3]

Obr. 5. Kumulativní křivka distribuce velikosti částic stanovená
laserovou difrakcí

Obr. 6. Křivka zrnitosti stanovená sítovým rozborem

v tahu za ohybu v tlaku pulsní rezonanční

CM 10 7,5 44,4 19,8 21,7

CM 40 7,2 41,6 19,5 19,4

CMR 7,4 42,9 23,9 25,9

Materiál
Pevnost [MPa] Metoda [GPa]
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Tab. 6. Mrazuvzdornost malt

Obr. 7. Porovnání pevnosti v tlaku po zmrazovacích cyklech

Výsledky absorpčního koeficientu pro vodu a následně
vypočtené sorptivity uvádí tab. 7. Při pohledu na tato data je
zřejmé omezení transportu kapalné vody v důsledku aplika-
ce podroštové popeloviny. Tato data jsou tedy ve shodě s vý-
sledky měření mechanických parametrů, konkrétně pevnosti
v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu. 

Tab. 7. Transportní parametry kapalné vlhkosti

Součinitel vlhkostní vodivosti vypočtený z vlhkostních
profilů odpovídajících 28denní penetraci vody do měřených
vzorků při jednorozměrném vertikálním uspořádání experi-
mentu demonstruje obr. 8. Sorpční a desorpční izotermy
jako akumulační vlhkostní parametr popisuje obr. 9.

Obr. 9. Sorpční a desorpční izotermy testovaných malt

Hodnoty vlhkostní vodivosti jsou pro všechny materiály
velmi nízké stejně jako u standardních cementových kompo-
zitů obdobné pevnosti a pórovitosti. Nejrychlejší transport
vlhkosti vykazovala referenční malta. S nárůstem množství
podroštové popeloviny došlo k výraznému poklesu vlhkost-
ní vodivosti, a to v celém rozsahu stanovené vlhkosti. Toto
zjištění je v souladu s výsledky absorpčního koeficientu pro
vodu a sorptivity.

Adsorpční izotermy stanovené dynamickým sorpčním
zařízením je možné dle relativní vlhkosti rozdělit do dvou
intervalů. Při relativní vlhkosti v intervalu 0-40 % vykazují
všechny tři malty stejný nárůst hmotnosti, tedy stejnou aku-
mulaci vlhkosti. V intervalu relativních vlhkostí 40-98 %
došlo s nárůstem množství použité popeloviny k nárůstu
akumulované vlhkosti, konkrétně při hygroskopické vlhkos-
ti (98% relativní vlhkosti) o 10 % u CM 10 a o 13 % u CM 40
v porovnání s referenční maltou. Tento jev jsme pozorovali
také v dalších v experimentech, při nichž jsme se zabývali
možností využití odpadních produktů ze spalování komunál-
ního odpadu v cementových kompozitech. Shodu adsorpč-
ních izoterem v intervalu 0-40 % je možné vysvětlit tím, že
zde dochází pouze k monomolekulární adsorpci. V oblasti
vyšších relativních vlhkostí dochází již k vícevrstvé adsorp-
ci a kapilární kondenzaci. Struktura použité popeloviny tedy
umožňuje větší kapilární kondenzaci než křemenné kameni-
vo. Všechny materiály vykazují také značnou hysterezi
v akumulaci vlhkosti. Z hlediska praktického využití je
nutné konstatovat, že zjištěné hodnoty hygroskopické vlh-
kosti jsou u všech tří materiálů velmi nízké, typicky kolem
2 % hm. Kumulativní křivka distribuce pórů je prezentována
na obr. 10, distribuční křivka na obr. 11. 

Obr. 10. Kumulativní křivka distribuce pórů 

Koeficient 
mrazuvzdornosti 

k  [-]

0 cyklů 50 cyklů 75 cyklů 75 cyklů

CM 10 44,4 44,5 34,1 0,77

CM 40 41,6 42,7 39,9 0,96

CMR 42,9 39 22,67 0,53

Materiál

Pevnost 
v tlaku
[MPa]

Materiál CMR CM 10 CM 40

absorpční koeficient 

pro vodu A  [kg/m2s1/2]
0,017 0,015 0,011

sorptivita S  [m2/s1/2] 1,70E-05 1,50E-05 1,10E-05

Obr. 8. Součinitel vlhkostní vodivosti jako funkce vlhkosti
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Obr. 11. Distribuční křivka pórů 

Výsledky stanovené rtu�ovým porozimetrem jsou ve
shodě s měřením celkové otevřené pórovitosti. Materiál CM
10 vykazoval v celém rozsahu studované pórovitosti obdob-
né zastoupení pórů jako referenční malta. U materiálu CM
40 je možné sledovat celkový nárůst kromě pórů ∅ 2-10 μm.
Přestože hodnoty celkové otevřené pórovitosti a distribuce
pórů neodpovídají zjištěným vlhkostním materiálovým para-
metrům, je možné omezení transportu kapalné vody do
vnitřní struktury materiálů s podroštovou popelovinou
vysvětlit změnou propojení pórů a rozdílným kontaktním
úhlem, který zásadně ovlivňuje smáčivost materiálů. Použi-
tá podroštová popelovina má variabilní morfologický obraz,
který evidentně ovlivnil kontaktní úhly vnitřního povrchu
materiálů CM 10, CM 40, a tím omezil transport kapalné
vody do těchto materiálů.  

Závěr
Experimentální výsledky prezentované v tomto článku

prokázaly možnost využití podroštové popeloviny jako
kameniva v kompozitních materiálech na bázi portlandské-
ho cementu. Aplikace popeloviny vedla k nárůstu pevnosti
v tlaku a v tahu za ohybu v porovnání s referenční maltou.
Zároveň došlo ke snížení transportních parametrů pro kapal-
nou vlhkost, což je z hlediska trvanlivosti materiálů pozitiv-
ní zjištění, ovšem materiály obsahující popelovinu mají nižší
dynamický modul pružnosti. 

Přestože experimenty prokázaly případnou použitelnost
podroštové popeloviny jako přísady do cementové malty, je
nezbytné se dále zaměřit především na trvanlivostní charak-
teristiky. 

Článek vznikl za podpory projektu P104/11/0438
GA ČR.
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Úvod
Zatímco z hlediska mechanických vlastností je postup návr-

hu skladby obvodových pláš�ů budov poměrně jasný, v sou-
časné době se návrhy orientují stále více na problematiku
tepelně izolační [1], [2], díky čemuž lze dosáhnout význam-
ných energetických úspor.

Tepelně izolační vlastnosti konstrukce lze přirozeně zlep-
šit vrstvou tepelné izolace, praktickou aplikaci však kompli-
kuje možná koncentrace vlhkosti uvnitř materiálové sklad-
by, která často vede ke kondenzaci. Ve spojení s teplotními
efekty pak může dojít k selhání obvodového pláště nejen
z hlediska tepelně izolačního, ale i v důsledku snížení život-
nosti, nebo dokonce porušení materiálů.

Z požadavků tepelně izolačních je třeba vzít v úvahu
evropskou směrnici 2010/31/EU [3] o energetické náročnos-
ti budov (známá pod zkratkou EPBD II). Podle ní budou na
výstavbu budov již od roku 2021 kladeny požadavky téměř
nulové energetické spotřeby, a lze tedy předpokládat, že
kromě tepelně izolační schopnosti obvodového pláště bude
zapotřebí využít i tepelnou setrvačnost [4], [5]. Podle součas-
né české ČSN 73 0540-2 [6] je stanovena hodnota součinite-
le prostupu tepla pro těžké obvodové zdivo na 0,30 W/m2K,
přičemž doporučená hodnota je 0,25 W/m2K, pro pasivní
domy 0,18-0,12 W/m2K. Těchto hodnot může být dosaženo
pouze při použití materiálů s excelentními tepelně izolační-
mi schopnostmi nebo při použití dostatečné tlouš�ky tepelné
izolace.

Z hlediska tepelně vlhkostní funkce je právě správná in-
terakce materiálové skladby s vnějším klimatickým prostře-
dím (tedy transport a akumulace vlhkosti) předmětem sou-
časných výzkumů. V článku se zaměřujeme na nalezení či
zpřesnění optimálních vlhkostních parametrů obvodového
pláště z děrovaných cihel v návaznosti na výsledky analýzy
tepelné [7], [8]. Hlediskem kvality je roční energetická
bilance pro modelovou konstrukci.

Materiály, vstupní parametry
Jako nosný materiál obvodového pláště byla uvažována

homogenizovaná děrovaná cihla tlouš�ky 500 mm, opatřená
z vnitřní strany vápenocementovou omítkou tlouš�ky 10 mm
s tepelnou izolací tlouš�ky 100 mm a vnější vápenocemento-
vou omítkou tlouš�ky 10 mm. Lepicí vrstva mezi izolací a
nosným zdivem byla 10 mm tlustá. Vlastnosti analyzova-
ných materiálů jsou shrnuty v tab. 1. 

Tab. 1. Vlastnosti materiálů

V článku je provedena numerická analýza vlhkostního chování obvodového pláště na bázi děrovaných cihel v závislosti
na vlhkostních parametrech jednotlivých materiálů. Na základě vypočtených teplotních a vlhkostních polí je analy-
zován vliv vlhkostních parametrů na energetickou bilanci pláště.

Analysis of Hygric Parameters of Materials of the Building Envelope on the Basis of Hollow
Bricks

A computational analysis of the hygric behaviour of a building envelope on the basis of hollow bricks is performed,
depending on the hygric parameters of particular materials. Using the calculated temperature and moisture fields, the
effect of hygric parameters on the energy balance of the envelope is analysed.

Veličina Označení VCO

Cihla 
děrovaná 
(homoge-
nizovaná)

Lepicí 
tmel

Tepelná 
izolace

objemová 
hmotnost ρ  [kg/m3] 1 550 612 1 430 200

pórovitost ψ  [%] 40
w sat = 
23 %

42,6 90

měrná tepelná 
kapacita

c  [J/kgK] 1 200
979 – 

– 2 354
1 020 1 200

faktor difúzního 
odporu pro 
vodní páru

μ  [-] 7 6,45 12,4
předmětem 

analýzy
5; 50

součinitel 
tepelné 
vodivosti 
(suchý stav)

λdry 

[W/mK]
0,7 0,09 0,48 0,05

součinitel 
tepelné 
vodivosti 
(nasycený stav)

λsat 

[W/mK]
2,4 0,69 2,02 0,5

součinitel 
vlhkostní 
vodivosti

κ app 

[m2/s]
7,30.10-7 předmětem 

analýzy 1,07.10-9 předmětem 
analýzy

hygroskopický 
obsah vlhkosti

w hyg 

[m3/m3]
0,03 0,0175 0,0201

předmětem 
analýzy 

0,02; 0,005
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Všechny tyto parametry byly naměřeny v laboratořích
transportních procesů Katedry materiálového inženýrství a
chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze [9], [10]. Vlastnos-
ti děrované cihly jsou uvažovány po homogenizaci. Materiá-
lové parametry tepelné izolace byly předmětem výpočetní
analýzy, přičemž některé hodnoty (objemová hmotnost,
pórovitost, součinitel tepelné vodivosti, měrná tepelná kapa-
cita) byly stanoveny předem na základě charakteristických
hodnot pro danou skupinu materiálů a na základě hodnot sta-
novených normou [11].

Dříve zjištěné střední hodnoty součinitele vlhkostní vodi-
vosti děrované cihly [7] byly nahrazeny charakteristickou
exponenciální funkční závislostí [12] s předpisem

κ = k · ebw , (1)

kde k, b jsou konstanty určující tvar exponenciály. Konstan-
ta k se dopočítá na základě požadovaného tvaru funkční
závislosti [12] podle hodnoty konstanty b tak, aby křivka
procházela střední hodnotou zjištěného součinitele vlhkostní
vodivosti při dvoutřetinovém obsahu vlhkosti. Příklad uva-
žovaných variant součinitele vlhkostní vodivosti je graficky
znázorněn na obr. 1.

Obr. 1. Závislost součinitele vlhkostní vodivosti na obsahu vlhkosti
pro κapp = 1.10–10 m2/s

Jako okrajové podmínky byla na exteriérové straně použi-
ta klimatická data (referenční rok pro Prahu s průměrnými
hodinovými hodnotami za posledních 30 let). Na interiérové
straně byly uvažovány konstantní hodnoty relativní vlhkosti
55 % a teploty 21 ˚C. Počáteční podmínky použitých materiá-
lů byly stanoveny na 60 % relativní vlhkost a teplotu 21 ˚C.
Délka simulace byla zvolena tři roky, aby došlo k vytvoření
ustáleného, resp. cyklicky se opakujícího stavu, ze kterého
byly poté vyhodnoceny výsledky. 

Metodika výpočtu energetické bilance
Pro výpočet byl použit Künzelův model pro sdružený

transport tepla a vlhkosti v porézních stavebních materiálech
[13], přičemž úloha byla řešena jednorozměrně. Energetická
bilance obvodového pláště byla vypočítána na základě vý-
sledků třetího roku simulace. Udává množství tepla v kilo-
watthodinách, které projde 1 m2 obvodového pláště během
jednoho roku (kladné znaménko udává roční tepelnou ztrá-
tu, záporné tepelný zisk). Podrobně je metodika popsána
v publikaci [7].

Výsledky analýzy
Výsledky jsou shrnuty v následujících oddílech, členě-

ných podle skladby obvodového pláště. Celkových 63 variant

bylo pro účely výpočtů a následné interpretace označeno tak,
jak znázorňují tab. 2 až tab. 5. Analyzována byla energetic-
ká bilance jednotlivých variant spolu s jejich vlhkostním
chováním, přičemž byl posuzován vlhkostní profil obvodo-
vého pláště ve 326. dni referenčního roku (dle vstupních kli-
matických dat se jevil jako jeden z nejkritičtějších).

Tab. 2. Varianty obvodového pláště s tepelnou izolací – část I

Tab. 3. Varianty obvodového pláště s tepelnou izolací – část II

Tab. 4. Varianty obvodového pláště s tepelnou izolací – část III

Tab. 5. Varianty obvodového pláště s tepelnou izolací – část IV

7,359e–9 · 

e2w

2,158e–9 · 

e10w

4,657e–10 · 

e20w

1 · 10–6 D4 D5 D6

1 · 10–7 E4 E5 E6

1 · 10–8 F4 F5 F6

1 · 10–9 G4 G5 G6

1 · 10–10 H4 H5 H6

1 · 10–11 I4 I5 I6

Součinitel vlhkostní vodivosti 

děrované cihly [m2/s]

součinitel 
vlhkostní 
vodivosti 
tepelné 
izolace 

[m2/s]

μ izolace = 5

whyg, izolace = 0,02 m3/m3

7,359e–10 · 

e2w

2,158e–10 · 

e10w

4,657e–11 · 

e20w

1 · 10–6 D7 D8 D9

1 · 10–7 E7 E8 E9

1 · 10–8 F7 F8 F9

1 · 10–9 G7 G8 G9

1 · 10–10 H7 H8 H9

1 · 10–11 I7 I8 I9

Součinitel vlhkostní vodivosti děrované 

cihly [m2/s]

součinitel 
vlhkostní 
vodivosti 
tepelné 
izolace 

[m2/s]

m izolace = 5

w hyg, izolace  = 0,02 m3/m3

7,359e–9 · 

e2w

2,158e–9 · 

e10w

4,657e–10 · 

e20w

1 · 10–9 G10 G11 G12

1 · 10–10 H10 H11 H12

1 · 10–11 I10 I11 I12

Součinitel vlhkostní vodivosti děrované 

cihly [m2/s]

součinitel 
vlhkostní 
vodivosti 
tepelné 
izolace 

[m2/s]

m izolace = 50

w hyg, izolace  = 0,005 m3/m3

7,359e–10 · 

e2w

2,158e–10 · 

e10w

4,657e–11 · 

e20w

1 · 10–9 G13 G14 G15

1 · 10–10 H13 H14 H15

1 · 10–11 I13 I14 I15

Součinitel vlhkostní vodivosti 

děrované cihly [m2/s]

součinitel 
vlhkostní 
vodivosti 
tepelné 
izolace 

[m2/s]

m izolace = 50

w hyg, izolace  = 0,005 m3/m3
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Konstantní součinitel vlhkostní vodivosti 
Výsledky analýzy energetické náročnosti variant obvodo-

vého pláště s tepelnou izolací jsou shrnuty v tab. 6. Porov-
nání hustot tepelných toků (obr. 2) a porovnání vlhkostních
profilů (obr. 3) je uvedeno pro krajní varianty, tedy z hledis-
ka energetické bilance i vlhkostní funkce nejlepší variantu I4
a nejhorší variantu D4.

Tab. 6. Energetická bilance obvodových pláš�ů bez tepelné izolace 
[kWh/m2

obálkaa]

Obr. 2. Porovnání hustoty tepelných toků variant D4 a I4

Obr. 3. Porovnání vlhkostních profilů variant D4 a I4

Rozdílnost výsledků krajních variant je pro názornost de-
monstrována na obr. 4 a obr. 5, které zachycují rozložení
relativní vlhkosti napříč konstrukcí během tří let. U teploty
nebyly rozdíly v daném měřítku významné, a proto grafy ne-
uvádíme.

Obr. 4. Rozložení relativní vlhkosti napříč konstrukcí, varianta D4

Obr. 5. Rozložení relativní vlhkosti napříč konstrukcí, varianta I4

Pro obvodový pláš� s tepelnou izolací s hodnotou faktoru
difúzního odporu pro vodní páru μ = 50 a hygroskopickým
obsahem vlhkosti w = 0,005 m3/m3 (tab. 4, tab. 5) se z hledis-
ka energetické bilance i vlhkostní funkce nejlépe ukázala
varianta I10, nejhůře pak G15. Rozdílnost výsledků těchto
variant demonstrují obr. 6 a obr. 7, které zachycují rozložení
relativní vlhkosti konstrukcí během tří let. Grafy znázorňují-
cí rozložení teploty nejsou uvedeny, nebo� rozdíly jsou zane-
dbatelné. Porovnání vlhkostních profilů optimálních variant,
tj. I4 a I10, je provedeno na obr. 8. U hustoty tepelných toků
opět rozdíly nebyly významné, a proto graf neuvádíme.

Obr. 6. Rozložení relativní vlhkosti napříč konstrukcí, varianta I10

D4 21,291 D5 21,277 D6 21,226

E4 20,611 E5 20,592 E6 20,550

F4 19,799 F5 19,910 F6 19,897

G4 18,025 G5 18,147 G6 18,203

H4 17,514 H5 17,622 H6 17,694

I4 17,406 I5 17,512 I6 17,570

D7 21,226 D8 21,195 D9 21,176

E7 20,551 E8 20,527 E9 20,509

F7 19,897 F8 19,884 F9 19,880

G7 18,196 G8 18,211 G9 18,214

H7 17,686 H8 17,707 H9 17,715

I7 17,560 I8 17,581 I9 17,589

G10 17,210 G11 17,270 G12 17,274

H10 17,424 H11 17,893 H12 17,903

I10 16,919 I11 17,207 I12 16,983

G13 17,267 G14 19,488 G15 20,118

H13 17,837 H14 17,904 H15 17,963

I13 16,951 I14 16,997 I15 17,000
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Obr. 7. Rozložení relativní vlhkosti napříč konstrukcí, 
varianta G15

Obr. 8. Porovnání vlhkostních profilů variant I4 a I10

Exponenciálně závislý součinitel vlhkostní vodivosti
V předešlém oddílu byla použita konstantní hodnota sou-

činitele vlhkostní vodivosti tepelné izolace, proto byly nej-
lepší dvě varianty I4 a I10 podrobeny dalšímu zkoumání.
Střední hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti byly nahra-
zeny exponenciální funkční závislostí na obsahu vlhkosti,
která je pro tuto závislost charakteristická [12]. Předpis
funkce byl popsán již dříve (1). Konstanta, určující rozsah
funkčních hodnot, byla stanovena b = 2, b = 5 a b = 10 na
základě charakteristických tvarů funkčních závislostí [12].
Přehled analyzovaných variant je shrnut v tab. 7 a výsledky
analýzy energetické náročnosti studovaných variant obvodo-
vého pláště s tepelnou izolací s exponenciálně závislým sou-
činitelem vlhkostní vodivosti na obsahu vlhkosti jsou shrnu-
ty v tab. 8.

Tab. 7. Varianty obvodového pláště s tepelnou izolací s exponen-
ciálně závislým součinitelem vlhkostní vodivosti na obsahu vlhkosti

I zde vychází po proložení střední hodnoty součinitele
vlhkostní vodivosti tepelné izolace exponenciální funkcí

nepatrně lépe varianta I10 (reprezentovaná variantami I101
až I103) před variantou I4 (reprezentovanou variantami I41
až I43). V případě variant I41 až I43 došlo v porovnání s va-
riantou I4 k mírnému zhoršení energetické bilance (přibliž-
ně o 0,5 %), avšak u variant I101 až I103 nedošlo téměř
k žádné změně (rozdíl 0,01%), u varianty I103 došlo naopak
k nepatrnému zlepšení roční energetické bilance (rozdíl
0,01%). Rozdíl mezi těmito krajními variantami v hustotě te-
pelných toků obvodovými plášti činí pouze 597 Wh/m2

obálkaa,
což je 3,53 % (patrné zejména v zimním období).

Rozložení vlhkosti napříč obvodovým pláštěm je ve všech
posuzovaných variantách v kritickém dni referenčního roku
velice podobné (např. při porovnání variant I41 a I101 se
rozdíly relativní vlhkosti pohybují  okolo 2-3 %).

Diskuze
Porovnáme-li výsledky analýzy obvodového pláště s te-

pelnou izolací z tab. 2 a tab. 3 (uvedené v tab. 6), které pojí
stejná hodnota faktoru difúzního odporu pro vodní páru a
hygroskopická vlhkost tepelné izolace, je patrné, že nejlep-
ších hodnot z hlediska energetické bilance i vlhkostní funk-
ce dosahuje varianta I4, nejhorších naopak D4. Dále je patr-
né, že tvar závislosti součinitele vlhkostní vodivosti děrova-
né cihly na obsahu vlhkosti není tak důležitý jako střední
hodnota součinitele vlhkostní vodivosti tepelné izolace.
Rozhodující je tedy nízká vlhkostní vodivost izolace.

Pro varianty obvodových pláš�ů s tepelnou izolací s hod-
notou faktoru difúzního odporu pro vodní páru μ = 50 a hyg-
roskopickým obsahem vlhkosti w = 0,005 m3/m3 (tj. varian-
ty prezentované v tab. 4 a tab. 5) z hlediska energetické
bilance i vlhkostní funkce nejlepších výsledků dosahuje va-
rianta I10, nejhorších pak G15. 

Jako optimální se jeví střední hodnota součinitele vlhkost-
ní vodivosti děrované cihly 1 · 10–8 m2/s, přičemž na přesném
tvaru vlhkostní závislosti této veličiny příliš nezáleží. Porov-
náme-li uvedené nejlepší varianty, pak dosahuje lepších
energeticky-bilančních výsledků varianta I10 (dle parametrů
je nejbližším tepelně izolačním materiálem expandovaný
polystyren) před variantou I4 (dle parametrů je nejbližším
tepelně izolačním materiálem hydrofobní minerální vlna),
avšak výsledný rozdíl je natolik malý (490 Wh/m2

obálkaa), že
po porovnání vlhkostní funkce obou variant vychází díky
celoročně nižšímu obsahu vlhkosti v obvodovém plášti
vhodnější varianta I4. Dále lze konstatovat, že na rozdíl od
varianty I4 (blízké minerální vlně) nejsou výsledky varianty
I10 (pěnový polystyren) závislé na tvaru exponenciální křiv-
ky součinitele vlhkostní vodivosti.

Rozdíl mezi krajními variantami v hustotě tepelných toků
obvodovými plášti činí pouze 597 Wh/m2

obálkaa, což je 3,53 %.
Hlavní příčinou jsou rozdílné hodnoty faktoru difúzního
odporu pro vodní páru. Podíl plynné vlhkosti na celkovém
obsahu vlhkosti materiálu je však tak malý, že vzniklý roz-
díl nemá téměř žádný vliv na celkovou roční energetickou
i vlhkostní bilanci.

Lze tedy konstatovat, že na základě vyhodnocení roční
energetické bilance a optimální vlhkostní funkce vychází
s minimálním rozdílem nejlépe varianta I103. Nelze však

7,359e-12 · 

e2w

4,646e-12 · 

e5w

2,160e-12 · 

e10w

I4 I41 I42 I43

I10 I101 I102 I103

Varianta

Součinitel vlhkostní vodivosti tepelné 

izolace [m2/s]

výchozí

I41 17,437 I101 16,918

I42 17,511 I102 16,918

I43 17,49 I103 16,914

Tab. 8. Energetická bilance s exponenciálně závislým součinitelem
vlhkostní vodivosti na obsahu vlhkosti [kWh/m2

obálkaa]
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říci, že by ostatní varianty obvodových pláš�ů s použitím
exponenciální závislosti součinitele vlhkostní vodivosti na
obsahu vlhkosti vykazovaly nevhodné tepelně vlhkostní
chování.

Přítomnost tepelné izolace ve skladbě obvodového pláště
je bezesporu velmi významná. Jednak zvyšuje tepelně izo-
lační schopnosti obvodového pláště, zároveň ho také chrání
před vlivem vlhkosti účinkem povětrnosti. Střední hodnota
součinitele vlhkostní vodivosti izolace vyplývající z analýzy
by měla být řádově 1 · 10–10 m2/s. Toho lze dosáhnout vhod-
nými hydrofobizačními přísadami, které téměř zamezí povr-
chovému transportu vlhkosti v porézním prostoru tepelně
izolačního materiálu. Nízká hodnota součinitele vlhkostní
vodivosti má za následek minimalizaci příjmu kapalné vlh-
kosti, která negativně ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti
stavebních materiálů, a tím i celkovou roční energetickou
bilanci, a také zhoršuje životnost obvodových pláš�ů vlivem
zvýšeného mechanického namáhání, možností tvorby mra-
zových cyklů či podmíněním výskytu plísní a dalších biolo-
gických činitelů. Malý vliv funkční závislosti součinitele
vlhkostní vodivosti na obsahu vlhkosti tepelné izolace přisu-
zujeme tomu, že množství obsažené vlhkosti je díky para-
metrům ostatních materiálů v obvodovém plášti (zejména
povrchovým vrstvám) natolik malé, že nedokáže významně
ovlivnit výslednou energetickou či vlhkostní bilanci obvo-
dového pláště.

Závěr
Byla provedena výpočetní analýza vlhkostního chování a

určena energetická bilance několika variant obvodových
pláš�ů na bázi děrovaných cihel s tepelnou izolací. Bylo zjiš-
těno, že hlavní podmínkou správné vlhkostní a tepelné
funkčnosti pláště je použití hydrofobizačních přísad u mate-
riálu tepelné izolace tak, aby střední hodnota součinitele vlh-
kostní vodivosti dosahovala přibližně 1 · 10–10 m2/s. Z dostup-
ných materiálů na stavebním trhu toto splňují např. expando-
vaný polystyren či hydrofobní minerální vlna. Bylo ukázáno,
že jako vnější úprava postačí klasická vápenocementová omít-
ka. Součinitel vlhkostní vodivosti děrované cihly by se měl
blížit exponenciální funkci s předpisem κ(w) = 7,359e–9 · e2w

a její součinitel tepelné vodivosti (v suchém stavu) by měl
začínat minimálně na hodnotě 0,09 W/mK.

Článek vznikl za podpory projektu FR-TI3/085
MPO ČR.
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ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Současné stavebnictví je ovlivněno mnoha trendy reflek-

tujícími aktuální situaci a vývoj, a� již na poli společenském,
ekonomickém, technickém, nebo vědecko-výzkumném. Jed-
ním z těchto trendů je snaha o dosažení co nejvyšších ener-
getických úspor. Tento jev je patrný zejména porovnáním
požadavků v nových a předcházejících tepelně technických
normách zaměřených na tepelnou ochranu budov. Zatímco
dříve bylo z tepelně technického hlediska za dostatečné po-
važováno zdivo z plných cihel tlouš�ky 0,45 m, dle dnešních
požadavků by zdivo ze stejného materiálu muselo mít tlouš�-
ku téměř 2 m. V praxi se samozřejmě normové požadavky
neplní zvětšováním tlouš�ky zdiva, ale například použitím
moderních tepelně izolačních materiálů nebo přidáním vrst-
vy tepelné izolace do skladby obvodového pláště, čímž
dojde ke snížení součinitele prostupu tepla konstrukce na
požadovanou hodnotu.

Kvalita tepelně izolačních schopností obvodového pláště
se pozitivně odráží na celkové roční spotřebě energie.
Norma [1] dělí budovy s nízkou energetickou náročností
obecně na domy nízkoenergetické a pasivní podle měrné
spotřeby tepla na vytápění. Hraniční hodnotou pro nízkoe-
nergetický dům je v České republice 50 kWh/m2a, avšak je
zde také požadavek, aby tohoto standardu dosáhla každá no-
vostavba. Pokud měrná roční spotřeba tepla k vytápění ne-
přesáhne 20 kWh/m2a (u rodinných domů), jde dle normy o
dům pasivní. Současně s tím musí být splněna podmínka, že
průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy musí být
nižší než 0,25 W/m2K (dle doporučení pro rodinný pasivní
dům 0,20 W/m2K). Snahou stavebních firem či výrobců sta-
vebních materiálů je tedy vyrábět takové materiály a hledat
taková konstrukční řešení, která by vedla k minimalizaci
nákladů na vytápění budovy, a tím i splnění podmínek pro
pasivní domy. Takové objekty jsou v současnosti stále žáda-
nější a očekává se stále vyšší podíl pasivních domů na cel-
kové výstavbě.

Cílem článku je navrhnout konstrukční a materiálové
řešení cihlového rodinného domu, které by splnilo podmín-

ky pro normou předepsaný pasivní dům. Konstrukční řešení
bylo navrženo ve spolupráci s Ing. arch. Zdeňkou Bažanto-
vou, CSc. V dalším textu se zaměříme na skladbu obvodo-
vého pláště budovy a její materiálové řešení. K posouzení
konstrukce využíváme nástroj Design Builder [2], který
např. ve Velké Británii slouží jako oficiální nástroj pro nor-
mativní posouzení budovy z hlediska energetické spotřeby.
Tento program lze využít rovněž pro další detaily návrhu,
jako je dostatečné oslunění místností, návrh otopné či chla-
dicí soustavy, nebo k celkovému posouzení energetické
bilance budovy zahrnující pobyt osob, provoz spotřebičů a
energetické zisky a ztráty vzniklé běžným užíváním budovy.
V našem případě je však program Design Builder díky pří-
větivému grafickému rozhraní využit ke stanovení průměr-
ného součinitele prostupu tepla obálky budovy Uem, jehož
doporučená hodnota dle [1] musí být pro pasivní rodinné
domy nanejvýš 0,20 W/m2K. Na základě analýzy pak může
být navrženo optimální složení obvodového pláště a jeho
materiálové řešení tak, aby byly splněny normou předepsa-
né podmínky pro pasivní domy.

Porovnání výpočetních programů 
Aby byly výsledky relevantní, bylo nejprve zapotřebí pro-

vést porovnávací výpočet programu Design Builder s pro-

Článek se zabývá analýzou a návrhem skladby cihlového obvodového pláště rodinného domu z hlediska materiálového
inženýrství. Jeho cílem je navrhnout takovou skladbu, která by vyhověla normovým podmínkám pro pasivní rodinný
dům.

Analysis and Composition Design of the Brick Envelope Aimed at Meeting Conditions of 
a Passive Family House

The paper aims at the analysis and composition design of a brick envelope in terms of materials engineering. Its main
objective is to design such a composition which meets standard conditions prescribed for passive family houses.

Obr. 1. Referenční objekt pro porovnání výpočetních programů
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gramem Ztráty 2011 [3], který konstrukci posuzuje podle
platné české normy. Výpočet byl proveden na zjednoduše-
ném objektu čtvercového půdorysu 14 x 14 m a výšky 3,5 m.
Na každé z obvodových stěn byla umístěna dvě okna, každé
s plochou 7,35 m2. V budově se nacházela jedna místnost,
jejíž schéma je na obr. 1.

Jednotlivé obalové části konstrukce byly do výpočtu zadá-
ny zjednodušeně, pouze prostřednictvím hodnoty součinite-
le prostupu tepla U (tab. 1). Při posouzení programem
Design Builder vyšel průměrný součinitel prostupu tepla
obálky budovy Uem,DB = 0,41 W/m2K, programem Ztráty
2011 pak vyšel Uem,Z11 = 0,42 W/m2K. Rozdíl mezi výsledky
(2,4 %), vzniklý například uvažováním rozdílných přestupo-
vých koeficientů daných příslušnými normami, je natolik
malý, že lze výsledky programu Design Builder považovat
za shodné s výsledky získanými podle metodologie uvedené
v české tepelně technické normě. Vzniklý rozdíl je navíc na
straně bezpečnosti.

Tab. 1. Součinitel prostupu tepla a plochy obalových částí 
konstrukce referenčního objektu

Popis budovy

� Dispoziční řešení vychází ze základního požadavku
zadání, tj. navrhnout nízkoenergetický až pasivní cihlový
rodinný dům při plném respektování současné legislativy
pro návrh rodinných domů. Zastavěná plocha domu bez tera-
sy činí 88,00 m2.

Půdorys je obdélníkový o rozměrech 11,0 x 8,0 m. Vstup
je navržen ze severní strany, krytý lehkou zavěšenou kon-
strukcí s krytinou z průsvitného polykarbonátu. Na vstup
navazuje zádveří s prostorem pro odložení svrchního oděvu
a obuvi a přístupem do technické místnosti. Dále pokračuje
chodba, která zpřístupňuje hlavní obytný prostor s kuchyň-
ským koutem a jídelnou. Při jihovýchodním nároží přízemí
domu je situována pracovna s místem pro odpočinek, pří-
padně lůžkem pro návštěvy. Součástí chodby je schodiště do
druhého nadzemního podlaží, pod jehož výstupním rame-
nem se nacházejí prostory pro odkládání oděvu, orientované
směrem do zádveří. 

Ve druhém nadzemním podlaží, které je zpřístupněno dvou-
ramenným schodištěm bez mezipodesty, se nachází odpočin-
ková zóna. Ložnice rodičů, osvětlená z jihu prosklenou stěnou
se vstupem na balkón, leží nad hlavním obytným prostorem
v přízemí. Dále jsou zde další dvě ložnice, každá uvažovaná
pro jedno dítě, takže kromě lůžka v nich najdou místo úložné
prostory a pracovní kouty. Ložnice dětí jsou orientovány k zá-
padu (ložnice menších dětí) a k jihu se vstupem na balkón.
Tato ložnice je určena např. pro odrostlejší dítě.

Hygiena rodiny je v tomto podlaží zajištěna samostatným
WC s umývátkem, přirozeně osvětlenou koupelnou s roho-
vou vanou, sprchovým koutem a jedním až dvěma umyva-
dly. Z chodby navazující na schodiště je přístupná i šatna,
situovaná vedle ložnice rodičů. Rekapitulace místností
domu s příslušnými plochami je shrnuta v tab. 2 a tab. 3.
Dispoziční schéma jednotlivých podlaží je znázorněno na
obr. 2 a obr. 3. 

Obr. 2. Dispoziční schéma 1. NP

Obr. 3. Dispoziční schéma 2. NP

Tab. 2. Rekapitulace místností v 1. NP

Část
Plocha

[m2]

Součinitel prostupu tepla

 [W/m2K]

obvodový pláš� 137,2 0,35

podlaha 196 0,15

střecha 196 0,25

okna 58,8 1,98

Místnost Plocha [m2]

zádveří 5,83

chodba 5,40

obývací pokoj s jídelním koutem 27,68

kuchyňský kout 6,45

pracovna 11,16

koupelna s WC 3,52

schodiště 2,59

technická místnost 3,15

terasa 16,76
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Tab. 3. Rekapitulace místností v 2. NP

� Konstrukční řešení se odvíjí od zadání nízkoenerge-
tického až pasivního domu. Nosný systém lze charakterizo-
vat jako stěnový, tvořený po obvodu děrovanými cihlovými
tvárnicemi.

Obvodový pláš� je ve druhém nadzemním podlaží doplněn
z architektonických důvodů sendvičovou konstrukcí na bázi
dřeva. Stropy jsou tvořeny keramoželezobetonovými pane-
ly. Případné dobetonování je minimalizováno. Střecha je
dvoupláš�ová provětrávaná, nosnou konstrukci střešního
pláště tvoří dřevěné prvky, krytina je uvažována z pozinko-
vaného plechu.

� Architektonické řešení se odvíjí od zadání, tedy s mi-
nimalizací oken orientovaných na sever, s největšími pro-
sklenými plochami orientovanými na jih. Základní hmota
domu má vlivem zadání jednoduchý tvar zkoseného kvádru.
Stěny jsou rozčleněny nestejně širokými pásy, ve kterých
jsou umístěny okenní a dveřní výplně s dřevěnými rámy. Již-
nímu průčelí dominuje výrazná horizontála konstrukce bal-
kónu. 

Venkovní fasáda druhého podlaží je obložena kompakt-
ním dřevěným obkladem. Barevné řešení domu může být
provedeno v nesčetných variantách s přihlédnutím k místu,
kde bude stavěn. Příklad provedení je na obr. 4.

Obr. 4. Příklad provedení pasivního domu – 
pohled na jihovýchodní stranu

� Design Builder – schéma budovy vymodelované v tomto
programu je znázorněno na obr. 5. Jde pouze o hrubý model
zahrnující pouze prvky, které ovlivňují průměrný součinitel
prostupu tepla obálky budovy Uem, tzn. prvky typu balkón,
zábradlí, schody, veranda apod., byly při modelování vyne-
chány.

Rozměry objektu, dveří, oken a jejich poloha respektují
prezentované architektonické a konstrukční řešení, proto se

další výzkum zabýval dále pouze vlivem vlastností jednotli-
vých prvků obálky budovy na výsledné tepelně technické
charakteristiky, nikoli dispozičními či konstrukčními úprava-
mi. Výslednou snahou je nalézt takový součinitel prostupu
tepla obvodového pláště U, aby průměrná hodnota součinite-
le prostupu tepla obálky budovy Uem klesla pod 0,20 W/m2K,
což je doporučená mez pro pasivní rodinné domy dle ČSN 73
0540-2. Následuje analýza vlastností cihelných tvárnic a sta-
novení minimálních požadavků pro splnění předepsané hod-
noty součinitele prostupu tepla. Parametry obalových částí
zkoumaného objektu včetně jejich celkové plochy shrnuje
tab. 4.

Tab. 4. Součinitel prostupu tepla a plochy obalových částí 
konstrukce – výzkumný objekt HELUZ 

Výsledky a diskuze
V první fázi výpočetní analýzy byl zkoumán vliv součini-

tele prostupu tepla obvodového pláště U na průměrný souči-
nitel prostupu tepla obálky budovy Uem, přičemž hodnota U
obvodového pláště byla volena v rozsahu 0,10-0,30 W/m2K.
Hodnota 0,30 W/m2K je horní mez požadovaná pro obvodo-
vé těžké stěny. Norma sice doporučuje pro pasivní domy
rozsah součinitele prostupu tepla obvodového zdiva 
0,12-0,18 W/m2K, avšak splnění doporučených hodnot je
nezávazné a nepodmiňuje splnění celkových podmínek pro
pasivní dům. Snahou je tedy nalézt nejvyšší přípustnou hod-
notu součinitele prostupu tepla obvodového pláště U tak,
aby průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem

splňoval podmínky pro pasivní rodinný dům. Výsledky ana-
lýzy jsou shrnuty v tab. 5 a grafu na obr. 6. Z prezentova-
ných výsledků je patrné, že hodnota součinitele prostupu
tepla obvodového pláště U navrženého objektu nesmí pře-
sáhnout 0,176 W/m2K (hodnota stanovena lineární interpo-
lací), jinak dojde k překročení normou předepsaných dopo-
ručených hodnot průměrného součinitele prostupu tepla
obálky budovy Uem pro rodinný pasivní dům. Dále se tedy
můžeme zaměřit na nalezení optimální skladby a materiálo-

Místnost Plocha [m2]

ložnice dětí 1 11,56

ložnice dětí 2 10,86

ložnice rodičů 16,03

balkon 13,89

šatna 6,09

WC 1,80

koupelna 8,53

chodba 5,86

schodiště 5,31 Obr. 5. Výzkumný objekt Heluz – pohled na jihovýchodní stranu

Část Plocha [m2]

Součinitel 
prostupu tepla 

[W/m2K]

obvodový pláš� 178,84
předmětem 

analýzy

podlaha 1. PP 72,50 0,146

střecha 73,10 0,080

okna 28,04 0,700 (rám 1,1)

dveře 2,23 2,251
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vého řešení obvodového pláště, přičemž budeme uvažovat
skladbu bez dodatečné tepelné izolace.

Tab. 5. Vliv součinitele prostupu tepla obvodového pláště 
na průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

Obr. 6. Závislost průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy na součiniteli prostupu tepla obvodového pláště

Obvodový pláš� bude tvořen děrovanou cihlou tlouš�ky
500 mm, z vnitřní strany bude opatřen vrstvou vápenné
omítky tlustou 10 mm a z vnější vrstvou tepelně izolační
omítky tlustou 30 mm. Pokud samotná děrovaná cihla nevy-
hoví doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla pro
obvodový pláš� pasivního domu, budeme analyzovat její
vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti) a následně stanoví-
me její úpravu. Přehled materiálů uvádí tab. 6. 

Tab. 6. Přehled materiálů obvodového pláště

Výsledky výpočetní analýzy obvodového pláště bez doda-
tečné tepelné izolace jsou shrnuty v tab. 7 a v grafu na obr. 7.
Jak je patrné, samotná děrovaná cihla, jejíž součinitel pro-
stupu tepla se v závislosti na typu pohybuje v rozmezí 
0,10-0,12 W/m2K, by nesplnila doporučené podmínky jak
pro součinitel prostupu tepla obvodového pláště, tak pro prů-
měrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (U > 0,18
W/m2K – viz tab. 7, Uem > 0,20 W/m2K – viz tab. 5). Obě
tyto podmínky mohou být splněny pouze v případě, že by
součinitel tepelné vodivosti děrované cihly klesl na hodnotu
nejvýše 0,09 W/mK. V tomto případě by součinitel prostupu
tepla obálky budovy klesl pod doporučených 0,18 W/m2K a
průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy by klesl

pod 0,20 W/m2K. Snížení součinitele tepelné vodivosti děro-
vané cihly lze dosáhnout například vyplněním dutin děrova-
né cihly vhodným tepelně izolačním materiálem, čímž dojde
k eliminaci radiační složky přenosu tepla, a tím i k poklesu
celkového součinitele tepelné vodivosti. Dle výsledků sou-
časně probíhajícího výzkumu lze takto snížit součinitel
tepelné vodivosti děrovaných cihel až na 0,076 W/mK [5].

Tab. 7. Závislost součinitele prostupu tepla obvodového pláště 
na součiniteli tepelné vodivosti děrované cihly

Obr. 7. Závislost součinitele prostupu tepla obvodového pláště 
na součiniteli tepelné vodivosti děrované cihly

Závěr
Dle prezentovaných výsledků analýzy vyhoví navrhovaný

objekt podmínkám pro pasivní rodinný dům, které jsou pře-
depsány ČSN 73 0540-2. Aby však byly splněny všechny
doporučené hodnoty, tj. součinitel prostupu tepla obvodo-
vých stěn a průměrný součinitel prostupu tepla obálky budo-
vy, nebude samotná děrovaná cihla dostačující, ale bude
nutné upravit skladbu obvodového pláště. Dle výsledků
simulace bude dostačující, pokud bude modifikována samot-
ná děrovaná cihla pomocí vhodného výplňového tepelně
izolačního materiálu, čímž dojde ke zlepšení jejích tepelně
izolačních vlastností. Vyplněním dutin tepelně izolačním
materiálem dojde ke snížení součinitele tepelné vodivosti
cihly, a tím i ke snížení součinitele prostupu tepla obvodo-
vého pláště. Přítomnost výplňového materiálu v relativně
velkých dutinách děrované cihly vede k eliminaci radiační
složky přenosu tepla, což je hlavním principem zlepšení
tepelně izolačních vlastností.

Na závěr je nutné zmínit, že v tomto článku se zabýváme
pouze takovým řešením, které splňuje požadavky kladené na
obálku budovy z hlediska materiálového inženýrství. Norma

Součinitel prostupu tepla 

obvodového pláště [W/m2K]

Průměrný součinitel prostupu 

tepla obálky budovy [W/m2K]

0,1 0,16

0,15 0,19

0,2 0,21

0,25 0,24

0,3 0,26

Materiál
Tlouš�ka

[m]
Součinitel tepelné 
vodivosti [W/mK]

vápenná omítka [4] 0,01 0,87

děrovaná cihla 0,50 předmětem analýzy

tepelně izolační omítka 0,03 0,13

Součinitel tepelné vodivosti 
děrované cihly [W/mK]

Součinitel prostupu tepla 

obvodového pláště [W/m2K]

0,12 0,218

0,11 0,202

0,1 0,185

0,09 0,168

0,08 0,15

0,07 0,132
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[1] podmiňuje pasivní domy dalšími faktory, jakými jsou
roční spotřeba tepla k vytápění, množství dodané energie k
chlazení, přípravě teplé vody, provozu energetických systé-
mů budovy či množství dodané energie pro elektrické spo-
třebiče. Dále předepisuje průvzdušnost obálky a celkovou
intenzitu výměny vzduchu. Tyto podmínky lze splnit vhod-
ným návrhem technického zařízení budovy, při kterém se
kalkuluje rovněž s energetickými zisky z pobytu osob, pro-
vozu spotřebičů a dalších činností souvisejících s běžným
provozem budovy.

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