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Úvod 
Výhybky a výhybkové konstrukce jsou v rámci železniční-

ho svršku jedním z nejvíce namáhaných míst. Jde především 
o oblast srdcovky klasické výhybky, kde dochází k velkému 
dynamickému namáhání při přechodu kol vlakové soupravy 
z křídlové kolejnice na hrot srdcovky, v případě opačného 
průjezdu naopak. Proto je nezbytné tomuto místu věnovat 
zvýšenou pozornost. Nová konstrukční řešení se snaží nalézt 
ideální geometrii přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot 
srdcovky a optimalizovat tuhost celého konstrukčního systé-
mu. Tato řešení je třeba ověřit vhodnou metodikou měření 
a vyhodnocení získaných dat za plného provozu. Autoři člán-
ku se dlouhodobě analýzou dynamických účinků působících 
na konstrukci železniční tratě zabývají. Dále prezentují vý-
sledky měření, které sloužilo především k ověření jimi na-
vržené metodiky zjištění dynamických účinků v srdcovkové 
části výhybky.

Metodika měření 
Proti metodice [1], ze které se vychází, byla nová metodika 

navržena zejména pro analýzu šíření vibrací konstrukcí vý-
hybek. Kromě toho zahrnuje sledování pohybového chování 
konstrukce ve vhodně vybraných místech konstrukce výhybek.  

V oblasti srdcovkové části výhybek je rozdělena do dvou 
oblastí [2], [3]. Do první patří měření a analýza pohybové-
ho chování zatížené konstrukce, druhá se zabývá dynamic-
kým chováním konstrukce a sleduje přenos vibrací z kolejnic 
do pražce a štěrkového lože. Rozmístění snímačů je uvedeno 
ve schématu na obr. 1.

K měření posunů na vybraných částech výhybky byla 
navrženo přímé měření indukčnostními snímači délek typu 
WA od firmy Hottinger, na obr. 1 znázorněnými červenou 
kruhovou značkou. Tato metoda vyžaduje porovnávací bod, 
a proto jsou snímače uchyceny na rám tvořený dvěma oce-
lovými tyčemi, zapuštěnými do štěrkového lože, a ocelovým 
nosníkem. Měřenou veličinou je časový průběh výchylky 
kmitání. Z obrázku je patrné, že snímače posunů S0, S3, S6 
a S7 jsou instalovány podél srdcovky výhybky. Získané údaje 
poskytují komplexní informaci o pohybovém chování pražců 
po délce srdcovky výhybky, tedy o „průhybové křivce“, která 
vzniká po délce srdcovky vlivem průjezdu vlakové soupravy. 
V předchozích analýzách byl maximální průhyb očekáván 
u pražce přímo pod hrotem srdcovky výhybky. Jde o nejvíce 

zatížený výhybkový pražec, na němž kola vlakové soupra-
vy přecházejí z křídlové kolejnice na hrot srdcovky, popř. 
naopak. Rozmístění snímačů S1 až S5 bylo proto navrženo 
po délce tohoto pražce tak, aby bylo možné sledovat jeho 
pohybové chování. Jednotlivé průhybové křivky vypovídají 
o namáhání pražců a o namáhání konstrukce srdcovky výhy-
bek a kolejového lože. 

Hodnotil se minimální a maximální časový průběh a posun 
pro každý snímač a vlakovou soupravu. Minima představu-

Příspěvek se zabývá měřením a analýzou dynamických účinků v srdcovkové části výhybek. Jde o velmi aktuální proble-
matiku vzhledem k tomu, že výhybky patří k hlavním komponentům železniční tratě. 

The Analysis of Dynamic Effects in Turnout Crossing Panels

The paper deals with the measurement and analysis of dynamic effects in turnout crossing panels. This is a current issue 
as turnouts belong to key track components.

Obr. 1. Rozmístění snímačů
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jí zatlačení pražce do štěrkového lože, maxima jeho zdvihy. 
Nejistota měření se pohybuje řádově v desetinách milimetru.

K měření vibrací šířících se konstrukcí byly využity kost-
kové snímače zrychlení kmitání (akcelerometry) Bruel&-
Kjaer typu 4507 a 4524 (na obr. 1 znázorněné čtvercovou 
fialovou značkou). Jejich rozmístění bylo navrženo tak, aby 
bylo možné zachytit šíření vibrační energie významnými 
místy konstrukce. Jak je ze schématu na obr. 1 zřejmé, je-
den tříosý akcelerometr je umístěn na patě křídlové kolejnice 
(A4Z, A5X, A6Y), další jednoosé akcelerometry ve vhod-
ných pozicích na pražci pod srdcovkou výhybky (A1Z, A2Z, 
A3Z, A7Z a A8Z). Poslední akcelerometr, umístěný na tyči 
(A0Z) zabudované ve štěrku, slouží ke sledování vibračních 
vln ve štěrkovém loži. Snímače jsou tedy v rámci navržené 
metodiky rozmístěny tak, aby bylo možné sledovat jak šíření 
vibrací na přechodu z křídlové kolejnice na srdcovkový klín, 
tak šíření dynamického rázu ze srdcovky výhybky přes pražec 
až do štěrkového lože včetně posouzení pohlcení dynamic-
kého rázu uzlem upevnění. Současně poskytnou informaci 
o dynamickém chování celého pražce pod srdcovkou výhyb-
ky. Nejistota měření vibračních parametrů se pohybuje řádo-
vě v jednotkách m∙s–2. K měření byla použita ústředna Dewe 
2500 od firmy Dewetron.

Získané parametry jsou v rámci navržené metodiky hod-
noceny ze dvou hledisek. V časové oblasti se hodnotí časová 
realizace, maxima a minima obsažená v naměřeném signá-
lu, a především efektivní hodnota zrychlení vibrací. Ve fre-
kvenční oblasti se předpokládá hodnocení pomocí frekvenč-
ních spekter zrychlení kmitání aplikací rychlé Fourierovy 
transformace. V jednotlivých frekvenčních pásmech budou 
sledovány hlavní frekvenční složky a jejich změny v rámci 
jednotlivých měřicích míst. Rovněž se předpokládá využití 
moderních metod signálové analýzy v časově frekvenční ob-
lasti a využití metod umělé inteligence pro automatizované 
zpracování naměřených dat.

Lokalita měření
Před zkušebním měřením bylo nutné vybrat lokalitu s ma-

lým dopravním zatížením a nižší rychlostí vlaků, aby byl do-
statečný prostor pro jeho přípravu a kontrolu aparatury během 
měření. Metodika byla ověřena na dvou výhybkách v želez-
niční stanici Rozsochatec za plného provozu na trati, bez nut-
nosti výluk a omezení. 

První vybranou konstrukcí byla výhybka č. 1 (JS49-1:49-
300) na havlíčkobrodském zhlaví uložená na dřevěných praž-
cích s tuhým podkladnicovým upevněním, druhou výhybka  
č. 3 (J49-1:9-300) na chotěbořském zhlaví (obr. 2) na oce-
lových přímých pražcích s pružným podkladnicovým upev-
něním se svěrkami Skl 24 Vossloh [5]. Obě byly vybrány 

i z dalších důvodů. U výhybky na dřevěných pražcích se 
předpokládaly vyšší dynamické účinky, protože šlo o starší 
konstrukci (vloženou v roce 1986), druhá je relativně nová 
(vložená do tratě v roce 2007). Vzhledem k jejímu dobrému 
stavu se očekávaly nižší dynamické účinky. 

Vyhodnocení 
První část hodnocení je věnována pohybovému chování kon-

strukce pod zatížením kolejovými vozidly, druhá šíření vibrací 
konstrukcí a přenosu vibrací z kolejnic do štěrkového lože.

Pohybové chování konstrukcí
Ze všech průjezdů vlaků nad všemi snímači byl zazname-

nán časový průběh pohybu pražce v daném místě. V grafech 
na obr. 3 a obr. 4 jsou zaznamenány hodnoty při přejezdu jed-
né vlakové soupravy. Ze záznamu pohybu pražců byl poté pro 
každý vlak určen maximální zdvih pražců (znaménko plus 
v tab. 1, tab.  2) a maximální zatlačení pražců (znaménko 
minus v tab. 3, tab.  4). Z  tabulek 1 a 2 je patrné, že vyšší 
hodnoty se vyskytují u výhybky na dřevěných pražcích, což 
lze přičíst zejména stáří konstrukce a celkově horšímu stavu 
výhybky proti výhybce na ocelových pražcích. Je třeba po-
dotknout, že zdvih zjištěný na obou konstrukcích je relativně 
malý.

Obr. 2. Pohled na měřenou konstrukci

Obr. 3. Průběh pohybu u výhybky na dřevěných pražcích
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Zatlačení je rovněž vyšší u výhybky na dřevěných pražcích, 
a to ze stejného důvodu jako u zdvihu, tzn. jde o starší výhyb-
ku v horším stavu. Maximální zatlačení se vyskytuje u obou 
konstrukcí v místě snímače S1. Tato skutečnost je překvapu-
jící, očekávaly se vyšší hodnoty zatlačení v místě snímačů 
S3, S6 a S7. Vycházelo se z předpokladu, že v těchto místech 
působí dynamický ráz na přechodu kola z křídlové kolejnice 
na hrot srdcovky. U obou konstrukcí je patrné, že nejmenší 

zdvih je v místě snímače S5, který je umístěn za hlavou praž-
ce v odbočné větvi výhybky. Je to způsobeno tím, že vedlejší 
větev je u obou konstrukcí pojížděna jen zřídka a nebyla zatí-
žena ani jedním z projíždějících vlaků, všechny jely v přímém 
směru výhybek.

Pohyb pražců v čase při průjezdu vlaku vystihují obr. 3 
a obr. 4, v pravé části podél srdcovky výhybky, v levé vy-
braného pražce pod srdcovkou výhybky. Z obrázku 3 je pa-

Tab. 1. Maximální zdvih u výhybky na dřevěných pražcích

Tab. 2. Maximální zdvih u výhybky na ocelových pražcích

Tab. 3. Maximální zatlačení u výhybky na dřevěných pražcích

Tab. 4. Maximální zatlačení u výhybky na ocelových pražcích
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trné, že před nájezdem prvního dvojkolí nad měřené místo 
se nejprve pražec mírně zdvíhá, následuje zatlačení pod za-
tížením dvojkolím železničního vozidla. Mezi podvozky do-
chází k odlehčení, pražec se vrací do původní polohy, a poté 
je stlačen dalším podvozkem. Tento proces je téměř ve všech 
měřených místech stejný. Výjimku tvoří místo S5 za hlavou 
pražce v nepojížděné odbočné větvi výhybky, kde dochází při 
projetí dvojkolí ke zdvihům. Největší účinky vyvolává prů-
jezd lokomotivy řady 742. Průběh pohybu ocelových pražců 
s výhybkou (obr. 4) je prakticky totožný, jen mají pod vlako-
vou soupravou menší rozkmit. 

Pohyb pražců podél srdcovky je vidět v horní části obr. 5, 
v dolní části pak pohyb pražce pod srdcovkou. V obou grafech 
je nepřerušovaně vykreslen pohyb dřevěných pražců, čercho-
vaně pohyb ocelových pražců. Jde o extrémní pohyb v jed-
nom okamžiku pod lokomotivou řady 742. Z horního grafu 
je zřejmé, že největší zatlačení vykazuje na dřevěném pražci 
místo se snímačem S7, kde je tuhost konstrukce ve svislém 
směru nejmenší (je zde nejmenší plocha kolejnic, nezasahuje 
sem srdcovkový klín). U výhybky na ocelových pražcích je 
zatlačení pražců podél srdcovky v podstatě stejné, pravděpo-
dobně proto, že jde o poměrně novou konstrukci v dobrém 
stavu. Nepřerušovaná křivka v dolním grafu znázorňuje po-
hyb dřevěného pražce pod srdcovkou. Je zřejmé, že největší 
zatlačení je za hlavou pražce v přímém směru výhybky. V ose 

kolejí v místě snímačů S2 a S4 jsou zatlačení v podstatě to-
tožná, pod srdcovkou je opět o něco větší zatlačení, za hla-
vou pražce v odbočném směru se pražec zvedá. U výhybky 
na ocelových pražcích je průběh křivky (nepřerušovaná) vel-
mi podobný, pouze je křivka podstatně plošší.

Obr. 5. Průběh pohybu pražců podél srdcovky výhybky a pohyby 
pražce pod srdcovkou výhybky pod zatížením nápravou  

lokomotivy řady 742

Šíření vibrací 
Vyhodnocení vibrací je v rámci navržené metodiky roz-

děleno do oblasti časové a oblasti frekvenční. V časové ob-
lasti byly ze záznamu vybrány extrémní hodnoty (minimální 
a maximální, nejsou součástí příspěvku) a byla vypočítána 
efektivní hodnota zrychlení vibrací. Minimální a a maximál-
ní hodnoty jsou spíše ukazatelem kvality jízdní plochy kol 
a hlav kolejnic, zatímco efektivní hodnota (RMS) je ekviva-
lentem energie signálu, která ukazuje míru jeho “škodlivosti“, 
a tedy i děje, který popisuje (tab. 5, tab. 6). Vyšší hodnoty 
byly zjištěny téměř na všech měřených místech na výhybce 
s dřevěnými pražci. U výhybky na dřevěných pražcích jsou 
největší hodnoty na křídlové kolejnici ve svislém směru (sní-
mač A4Z). V tomto směru se konstrukcí přenáší největší ener-
gie od dynamického rázu na srdcovce výhybky. V příčném 
(snímač A6Y) a v podélném (snímač A5X) směru se realizuje 
podstatně menší část tohoto dynamického rázu. Obdobně je 
tomu u výhybky na ocelových pražcích. Vzhledem k pozi-
ci snímačů je rozdíl v jízdě po hrotu výhybky a proti němu. 
Obecně lze říci, že pokud se zvýší vibrace v podélném smě-
ru na křídlové kolejnici (snímač A5X), pak to vždy svědčí 
o rozpadu geometrie přechodu z křídlové kolejnice na hrot 
srdcovky. U výhybky na dřevěných pražcích jsou zrychlení 
ve svislém směru (snímač A4Z) asi čtyřikrát vyšší, než je 
tomu ve směru podélném (snímač A5X). U výhybky na oce-
lových pražcích, která byla v podstatně lepším stavu, je poměr 
zrychlení vibrací ve svislém směru (snímač A4Z) a v podél-
ném směru (snímač A5X) asi šestinásobný. 

Zajímavý je přenos vibrací z křídlové kolejnice (snímač 
A4Z) do pražce (snímač A3Z) a štěrkového lože (snímač 
A0Z). Potvrdil se předpoklad, že dřevěný pražec tlumí vibra-
ce mnohem lépe než pražec ocelový. Hodnoty na křídlové ko-
lejnici u výhybky na dřevěných pražcích jsou až dvakrát vyš-
ší, než je tomu u výhybky na pražcích ocelových – na pražci 
jsou již jen o něco málo vyšší u výhybky na dřevěných praž-
cích, hodnoty ve štěrkovém loži jsou již u obou konstrukcí 
přibližně porovnatelné.

Je zřejmé, že vibrace se mnohem lépe šíří konstrukcí s oce-
lovými pražci, což je dobře vidět na snímačích A1Z, A2Z, 
A3Z, A7Z a A8Z. Efektivní hodnoty zrychlení jsou uvede-
ny v tab. 5 a tab. 6. U výhybky na dřevěných pražcích jsou 
hodnoty u pojížděných kolejnic (snímače A1Z a A3Z) dvakrát 
vyšší než v místech os kolejí (snímače A2Z a A7Z) a za hla-
vou pražce v nepojížděné větvi výhybky (snímač A8Z). U vý-Obr. 4. Průběh pohybu u výhybky na ocelových pražcích
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hybky na ocelových pražcích jsou ve všech místech měření 
efektivní hodnoty zrychlení vibrací na pražci porovnatelné.

Na obrázcích 6 a 7 je prezentována další část analýzy mě-
řených vibrací – grafy na obr. 6 reprezentují analýzu reali-
zovanou na výhybce na dřevěných pražcích, grafy na obr. 7 
pak analýzu výhybky na ocelových pražcích. Vlevo je uveden 
časový průběh zrychlení vibrací na jednotlivých snímačích, 

vpravo odpovídající frekvenční spektra vypočítaná aplikací 
rychlé Fourierovy transformace. Pro frekvenční analýzu byl 
vybrán přenos vibrací z křídlové kolejnice do štěrkového 
lože. Vlakové soupravy byly z hlediska skladby vozů i použi-
té lokomotivy stejné. 

Z frekvenční analýzy je na první pohled zřejmé, že se obě 
konstrukce chovají rozdílně. Zatímco u výhybky na dřevěných 

Tab. 5. Efektivní zrychlení vibrací na výhybce s  dřevěnými pražci

Tab. 6. Efektivní zrychlení vibrací na výhybce s ocelovými pražci

Obr. 6. Časový průběh zrychlení vibrací a frekvenční analýza na výhybce s dřevěnými pražci
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pražcích jsou výrazné frekvenční složky do 250 Hz, u výhybky 
na ocelových pražcích jsou výraznější frekvence rozprostřeny 
do mnohem širšího pásma do 400 Hz, a poté okolo 500 Hz. 
Může to být způsobeno tím, že u výhybky na dřevěných praž-
cích dochází k větším dynamickým rázům, které se projevují 
především v oblasti frekvencí do 200 Hz [3]. 

Porovnáme-li průběh frekvenčních spekter na křídlové kolej-
nici ve svislém směru (graf vpravo nahoře na obr. 6 a obr. 7), 
zjistíme, že magnitudy klíčových frekvenčních složek jsou 
na výhybce s dřevěnými pražci (obr. 6) až čtyřnásobně vyšší, 
než je tomu na výhybce s pražci ocelovými. Na pražci se však 
již situace poněkud mění, na výhybce s dřevěnými pražci 
(obr. 6, graf vpravo uprostřed) se vyskytují klíčové frekvence 
stále do 200 Hz, avšak v porovnání s výhybkou na ocelových 
pražcích (obr. 7, graf vpravo uprostřed) jsou jejich magnitudy 
již jen o málo vyšší. Ve štěrkovém loži (grafy vpravo dole 
na obr. 6 a obr. 7) jsou obě konstrukce téměř porovnatelné. 
Horší výchozí stav u výhybky na dřevěných pražcích se však 
projevuje i ve štěrkovém loži. Nejvýraznější je úzká oblast 
v okolí frekvence 30 Hz. Jde o oblast vlastní frekvence štěr-
kového lože [4]. Podotkněme, že v této frekvenční oblasti pů-
sobí pracovní stroje jako podbíječky a vibrátory kolejového 
lože apod.

Celkově však lze říci, že hlavní frekvenční složky jsou lépe 
tlumeny na výhybce s dřevěnými pražci (obr. 6). Z hlediska 
dynamického chování konstrukce jsou rozhodující frekven-
ce do 250 Hz. Tyto frekvenční komponenty jsou na výhybce 
s dřevěnými pražci přece jen vyšší, což je dáno jejím horším 
stavem. Na výhybce s ocelovými pražci (obr. 7) se klíčové 
frekvenční složky objevují i do 400 Hz a okolo 500 Hz, což 
jsou již frekvence, které více patří do oblasti dynamicko-
-akustických jevů.

Závěr
Po zkušebním měření a analýze získaných dat lze říci, že 

zvolená metodika dává dobré výsledky a lze ji použít k hod-
nocení jednotlivých konstrukčních opatření a optimaliza-

ci a diagnostice výhybek. Velmi dobře postihuje pohybové 
chování konstrukce, je schopna postihnout průběh zatlačení, 
případně zdvihů pražce, přímo pod projíždějící železniční 
soupravou. 

Z hlediska hodnocení přenosu vibrací konstrukcí se ukáza-
lo, že metodika měření je dostatečná a velmi dobře postihu-
je přenos vibrací danou konstrukcí. Z frekvenční analýzy je 
pak možné jednoznačné určit, které frekvenční komponenty 
jsou na měřené konstrukci důležité. Je tedy možné porovnat 
jednotlivá konstrukční řešení a stanovit jejich stávající stav. 
Navržená metodika je univerzální a lze ji použít k měření 
a následné analýze jakékoli výhybky. Významná je také sku-
tečnost, že instalace snímačů může probíhat v provozované 
koleji bez omezení a výluk na trati.

Článek vznikl za podpory projektu TA01031297 TA ČR 
„Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí 
zpružnění“.
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Vliv typu vazby historického zdiva  
na jeho teplotní namáhání 
 Ing. Pavel BERAN, Ph.D.
 ÚTAM AV ČR, v.v.i. – Centrum excelence Telč

Úvod
Pro stavbu historických budov, mostů a dalších konstrukcí 

bylo častým materiálem zdivo, které obvykle degraduje kom-
binací několika příčin.. Životnost památek tedy závisí na jeho 
životnosti. Jedním z typických degradačních procesů je dro-
lení malty ze spár. Chybějící malta je pak obvykle doplňová-
na maltou novou. Požadavky na její výběr lze stručně shrnout 
výrazem „kompatibilita materiálů“ [6]. V literatuře se často 
setkáváme s charakteristikou, že „pokud dva materiály mají 
totožné nebo blízké vlastnosti, lze je považovat za kompati-
bilní“ [7]. Toto kritérium se však jeví jako zjednodušující. 
Vlastností historických materiálů je řada a některé z nich ne-
mají na mechanické spolupůsobení rozdílných materiálů žád-
ný vliv, např. elektrická vodivost. Některé vlastnosti se zase 
na první pohled mohou mylně jevit jako významné z hlediska 
mechanického spolupůsobení. Příkladem je značný rozdíl 
mezi hodnotou součinitele pohltivosti slunečního záření mal-
ty a kamene, která nemá na výsledné mechanické namáhání 
zdiva teplotou výrazný vliv [5]. 

Článek se zabývá jedním z aspektů návrhu kompatibilní 
malty, kterým je vliv rozdílu délkové teplotní roztažnosti 
malty a kamene na vznik napětí od teploty ve zdivu. Během 
výzkumu byla získána závislost napětí na teplotě pouze pro 
jeden typ vazby zdiva. Cílem dalšího textu je objasnit závis-
lost napětí na teplotě pro více typů vazby zdiva.  

Analýza

Geometrie numerických modelů
Numerické modely představují část jihozápadní stěny mezi 

exteriérem a interiérem budovy. Byla vybrána reprezentativní 
část zdiva – kvádr s délkou 630 mm, výškou 660 mm a tloušť-
kou 300 mm. Celkem byly vytvořeny tři numerické modely, 
každý z modelů představuje zdivo s jinou vazbou (obr. 1), 
pomocí nichž bylo vypočteno napětí od teplotního zatížení. 

Teplotní zatížení
Cílem analýzy zdiva bylo zjistit extrémní teplotní gradi-

enty, pomocí nichž může být zdivo v reálné konstrukci na-
máháno. V rámci numerického řešení parciální diferenciální 
rovnice nestacionárního vedení tepla [1] byl analyzován pou-
ze vliv extrémního ohřátí, protože ochlazení zdiva má podob-
ný efekt na absolutní hodnoty napětí. Ve výpočtu byly oba 

materiály, z hlediska vedení tepla, považovány za identické 
a homogenní. Materiálové charakteristiky použité v analýze 
jsou typické pro pískovec. Malta má obvykle podobné mate-
riálové charakteristiky jako pískovec, proto toto zjednodušení 
nemá výrazný vliv na rozložení teplot v konstrukci. 
Použité hodnoty:
c = 840 J/(kg K) měrná tepelná kapacita, 
he = 15 W/(m2 K) součinitel přestupu tepla v exteriéru,
hi = 10 W/(m2 K) součinitel přestupu tepla v interiéru, 
α = 0,6 = 60 % součinitel pohltivosti slunečního záření,  
λ = 1,4 W/(m K) součinitel tepelné vodivosti, 
ρ = 2 400 kg / m3 objemová hmotnost.

n Jednorozměrný model 
Délka a výška stěny je obvykle výrazně vyšší než její tloušť-
ka, proto vedení tepla probíhá dominantně ve směru kolmém 
k normále povrchu, tudíž komplexní trojrozměrné vedení tep-
la může být nahrazeno jednorozměrným [8]. V jednorozměr-
ném numerickém modelu bylo simulováno rozložení teplot 
ve stěně tloušťky 300 mm. Jedna strana stěny byla vystave-
na slunečnímu záření a vzduchu v exteriéru, zatímco opačná 
strana byla vystavena pouze působení vzduchu v interiéru. 
V interiéru bylo uvažováno s konstantní teplotou vzduchu 
20 °C po celou dobu simulovaného období. Byl jím červe-
nec 2006 jako jeden z nejteplejších měsíců v Praze během 
historie měření teplot na meteorologických stanicích. Ex-
trémní teplotní gradienty, které vznikají při požáru, nebyly 
uvažovány [4]. 

 Obr. 2. Průběh teploty povrchu

V článku je analyzována napjatost způsobená teplotou u třech různých vazeb historického zdiva. Na hodnoty a cha-
rakter napjatosti má vliv zejména rozdílná délková teplotní roztažnost malty a kamene. Nejvyšších absolutních hodnot 
napětí je dosaženo v blízkosti rozhraní materiálů.

The Impact of the Type of Bond on the Thermal Stress of Historic Masonry

The analysis of the state of stress in three different types of masonry bonds caused by temperature is made in the paper. 
The stress is mainly caused by different thermal expansion modes of mortar and stone. The highest absolute values of 
stress are achieved close to the material interface.
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Pro výpočet teplot ve stěně bylo použito numerické řeše-
ní nestacionárního vedení tepla. Teplotní setrvačnost stěny 
tloušťky 300 mm je přibližně dva dny. Maximálních teplot 
ve zdivu bylo dosaženo ve druhé polovině simulovaného mě-
síce, což znamená, že neznalost rozložení teplot v konstrukci 
na počátku simulace nemá na vypočtené hodnoty vliv. Počá-
teční teplota ve stěně byla stanovena na 10 °C, což je průměr-
ná roční teplota v Praze. 

Ze simulovaného období byly vybrány tři dny, během nichž 
byla zjištěna maximální teplota osluněného povrchu. Vypo-
čtená teplota povrchů byla použita jako teplotní zatížení troj-
rozměrného numerického modelu části stěny (obr. 2).

n Trojrozměrný model 
Článek uvádí pouze výpočet teplotního pole vzniklého ex-
trémním ohřátím konstrukce. Extrémní ochlazení způsobuje 

přibližně stejné absolutní hodnoty napjatosti jako extrémní 
ohřátí za klimatických podmínek v  Praze [2], proto není dále 
analyzováno. Jak již bylo zmíněno, na části vnějšího povr-
chu zdiva z pískovcových kvádrů byl  simulován transport 
tepla mezi zdivem (konstrukcí) a horkým letním vzduchem.  
Bylo použito numerické řešení (MKP) parciální diferenciální 
rovnice vedení tepla s těmito okrajovými podmínkami: prů-
běh teploty na vnějším osluněném povrchu a průběh teploty 
na vnitřním povrchu, získanými z jednorozměrného modelu.  

Pro výpočet teplotního gradientu, který způsobuje mecha-
nické namáhání zdiva, je nutné znát teplotu, při níž byly ká-
men a malta tuze spojeny. Hodnoty uváděné v této analýze 
vycházejí z předpokladu, že kámen a malta byly tuze spoje-
ny při teplotě 10 °C, která představuje i počáteční podmínku 
ve výpočtu rozložení teplot ve zdivu. 

Obr. 1. Geometrie numerických modelů
 a  – řádkové zdivo, b – kyklopské zdivo, c – zdivo z lomového kamene, d – trojrozměrný model
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Výpočet napjatosti
Vstupními daty pro výpočet napjatosti jsou teplotní pole 

získaná z numerického modelu. Výpočet probíhá ve stejných 
krocích jako výpočet teplot. Pro zjištění charakteru napjatosti 
byl použit fyzikálně lineárně pružný materiálový model s vol-

bou dvou materiálů. Prvním je pískovec, který představuje 
kamenné bloky zdiva. Druhým je malta s popsanými materiá-
lovými charakteristikami, což je velmi tuhá malta s extrémně 
malou délkovou teplotní roztažností. Cílem článku je ukázat 
vliv druhu vazby historického zdiva na napjatost, jestliže mal-

Obr. 3. Rozložení napětí v řádkovém zdivu [MPa]
 A – efektivní napětí, B – maximální smykové napětí, C – průměrné napětí, D – hlavní napětí  σ1, E – hlavní napětí  σ2, F – hlavní napětí  σ3
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ta a kámen mají jinou délkovou teplotní roztažnost. Rozdíl 
byl zvolen velký, protože bylo záměrem zvýraznit vliv rozdíl-
né délkové teplotní roztažnosti. 

Okrajové podmínky byly aplikovány v rozích analyzo-
vané části zdiva tak, aby bylo podepření staticky určité, tj. 

aby nedošlo k nárůstu napjatosti vlivem staticky neurčitého 
podepření analyzované části zdiva. Pro popsání charakteru 
napjatosti bylo použito efektivní, průměrné a hlavní napětí. 
Efektivní napětí je definováno vztahem (1), průměrné napětí 
vztahem (2). 

Obr. 4. Rozložení napětí v kyklopském zdivu [MPa]
 A – efektivní napětí, B – maximální smykové napětí, C – průměrné napětí, D – hlavní napětí σ1, E – hlavní napětí σ2, F – hlavní napětí  σ3
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   (1)

 (2)

Materiálové charakteristiky:
pískovec
E = 15 GPa modul pružnosti 
ν  = 0,2 součinitel příčného přetvoření 
a = 0,000 018  K–1 koeficient délkové teplotní roztažnosti  

Obr. 5. Rozložení napětí ve zdivu z lomového kamene [MPa]
A – efektivní napětí, B – maximální smykové napětí, C – průměrné napětí, D – hlavní napětí σ1, E – hlavní napětí σ2, F – hlavní napětí σ3
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malta
E = 15 GPa modul pružnosti
ν  = 0,2 součinitel příčného přetvoření
a = 0,000 005 K–1 koeficient délkové teplotní roztažnosti

Výsledky
Napjatost zdiva, způsobenou rozdílnou délkovou teplotní 

roztažností malty a kamene, přibližují obr. 3 až obr. 5. Tento 
stav napjatosti je způsoben ohřátím v čase t = 67 h od počátku 
analýzy. 

Obecně lze říci, že u všech typů vazeb jsou maximální 
hodnoty efektivního napětí v maltě na vnějším povrchu, což 
je způsobeno rozdílnou délkovou teplotní roztažností malty 
a kamene. Efektivní napětí dosahuje obvykle nejvyšších hod-
not uprostřed vzdálenosti mezi průsečíkem dvou spár.  Nej-
vyšších hodnot bylo dosaženo na vnějším povrchu, kde je 
také nejvyšší teplotní gradient. Jen části kamenů, které jsou 
blízko rozhraní materiálů, jsou namáhány vysokými hodno-
tami efektivního napětí. Uprostřed kamenných bloků nebyl 
nárůst efektivních napětí detekován.

Teplotní roztažnost malty je nižší než kamene, což při ohřá-
tí zdiva vyvolá tah v maltě a tlak v kameni. Extrémy průměr-
ného napětí vznikají ve dvou paralelních zónách, v blízkosti 
rozhraní materiálů. První zóna v blízkosti rozhraní je v ka-
meni, druhá v maltě. Každá spára má dvě rozhraní, z čehož 
vyplývá, že v každé spáře jsou dvě paralelní zóny s vysokým 
průměrným napětím (obr. 3c, obr. 4c, obr. 5c). Maximálního 
průměrného napětí je dosaženo v rozích kamene.

Je nutné poznamenat, že v případě ochlazení bude mít na-
pětí opačné znaménko, tj. v kamenech bude tah a v maltě tlak. 
Během výzkumu bylo zjištěno, že absolutní hodnoty napětí 
způsobené ochlazením, resp. ohřátím, jsou v klimatických 
podmínkách v Praze podobné [3]. 

Obr. 6. Závislost třetího hlavního napětí v rozích kamenů 
na vnitřním úhlu 

Jedním z cílů článku bylo najít typ zdiva, který inklinuje 
k vyšším hodnotám napětí v historicky cenných kamenech. 
Maximálních absolutních hodnot napětí je dosaženo v rozích 

kamenů. Závislost třetího hlavního napětí v rozích kamenů 
na vnitřním úhlu v kameni je vidět na obr. 6. Z grafu je patrná 
tendence k vyšším absolutním hodnotám třetího hlavního na-
pětí se snižujícím se vnitřním úhlem. 

Závěr
Druh vazby zdiva a tvar kamenů ovlivňuje hodnoty teplot-

ního namáhání ve zdivu, ve kterém malta a kámen mají jinou 
délkovou teplotní roztažnost. Nejvyšších hodnot teplotního 
namáhání v kamenech bylo dosaženo ve zdivu z lomového 
kamene, v němž se vyskytují kameny s nízkým vnitřním úh-
lem. Vyšších hodnot napětí ve zdivu je dosaženo s klesajícím 
vnitřním úhlem mezi dvěma povrchy kamene. Maximálních 
hodnot teplotního namáhání v kameni je dosaženo v rozích 
v blízkosti rozhraní malty a kamene. 

Kamenné bloky jsou obvykle považovány za nejcennější 
část historického zdiva. Malta pro opravu by měla být navr-
žena tak, aby nedocházelo k jejich poškození. S nevhodnou 
maltou může dojít vlivem teplotního namáhání k poškození 
historicky cenných kamenů. Prezentované výsledky mohou 
poskytnout restaurátorům  informace o vlivu koeficientu dél-
kové teplotní roztažnosti při návrhu malty pro opravu histo-
rického zdiva. 

Článek vznikl za podpory projektu GBP 105/12/G059 
„Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních mate-
riálech a konstrukcích“.
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Úvod
V dnešní době je na cihelné produkty využívané ve sta-

vebnictví kladen stále větší důraz, a to zejména z hlediska 
tepelně izolačních vlastností pro co nejnižší energetické ztrá-
ty. S tím souvisí i snaha Evropské unie snížit energetickou 
náročnost budov a tím dosáhnout energetických a finančních 
úspor, dle směrnice 2010/31/EU [1] o energetické náročnosti 
budov, známou pod zkratkou EPBD II (Energy Performance 
of Buildings Directive II). Z tohoto důvodu se objevil i nový 
typ dutých cihel, tzv. tepelně izolační bloky. Stavby budované 
z těchto cihelných bloků tudíž není nutno dodatečně tepelně 
izolovat. Právě tvar a velikost dutin zásadně ovlivňují tepelně 
izolační vlastnosti, které musí vyhovovat požadavkům da-
ným ČSN 73 0540-2 [2].

Pro další zlepšení vlastností tepelně izolačních bloků se vy-
užívá vyplnění dutin dalším materiálem. Poté je však nutno 
na cihelný blok nahlížet jako na systém několika materiálů 
s odlišnými vlastnostmi. Pokud je v cihelném bloku vlhkost 
je nutno její vliv na dílčí materiály i na celý cihelný blok brát 
v úvahu. Právě přítomnost vlhkost významně ovlivňuje např. 
tepelně izolační vlastnosti, ale i další.

Pro určení fyzikálních vlastností celého cihelného bloku je 
nutno nejprve určit vlastnosti dílčích složek, tj. samotného ci-
helného střepu a výplňového materiálu v závislosti na obsahu 
vlhkosti.  Výsledné vlastnosti cihelného bloku pak lze určit 
pomocí směšovacích pravidel, jichž je celá řada. V tomto pří-
padě byla využita lineární směšovací teorie a Lichteneckerův 
model [3].

V  článku je popsáno měření fyzikálních vlastností cihelné-
ho střepu a dvou druhů hydrofilní minerální vlny a následný 
výpočet vlastností celého cihelného bloku jako funkce obsa-
hu vlhkosti.

Materiály
Jako zkoumaný materiál byl použit cihelný blok Family 50 

vyráběný firmou Heluz s rozměry 247 x 500 x 247 mm, který 
má 3,5 řady kosodélníkových dutin v podélném směru a 46 
řad v příčném směru. Cihelný blok je zobrazen na obr. 1. Tato 
děrovaná cihla se používá pro stavbu pasivních a nízkoener-
getických budov, tedy jako tepelně izolační stavební materiál. 
Z cihly byl odebrán vzorek cihelného střepu pro určení jeho 
fyzikálních vlastností, jak je zobrazeno na obr. 1.

Dalšími zkoumanými materiály byly dva druhy hydrofilní 
minerální vlny. A to minerální vlna Acoustic, která je vhodná 
pro vnitřní tepelně-izolační systémy nebo pro odsolování bu-
dov. Dále dvouvrstvá minerální vlna Inrock, z které se zkou-
mala pouze vrstva Soft. Tento materiál se využívá k vnitř-
nímu zateplení budov. Obě minerální vlny jsou vyráběny 
firmou Rockwool.

Obr. 1. Schéma cihelného bloku a vzorek cihelného střepu

Experimentální metody
Základní fyzikální vlastnosti jednotlivých složek cihel-

ného bloku (střep i obě minerální vlny) byly určeny pomo-
cí maximálního nasycení vzorků vodou za sníženého tlaku 
(tzv. vakuové nasákavosti) a následného vážení nasycených 
vzorků na vzduchu a ponořených do vody (tzv. Archimédova 
hmotnost). Takto byl nejprve určen objem vzorku [m3], podle 
rovnice

                              ,  (1)

kde mv [kg] je hmotnost nasyceného vzorku, ma [kg] je 
hmotnost nasyceného ponořeného vzorku a ρw [kg.m–3] 
je objemová hmotnost vody při dané teplotě měření. Ote-
vřenou pórovitost ψo [–], objemovou hmotnost vzorku 
ρv [kg.m–3] a hustotu matrice ρmat [kg.m–3] lze potom určit 
pomocí rovnic

V článku je popsáno měření fyzikálních vlastností v závislosti na vlhkosti cihelného střepu a dvou druhů hydrofilní 
minerální vlny. Z naměřených výsledků byly pomocí směšovacích pravidel vypočteny fyzikální vlastnosti vyplněného 
dutého cihelného bloku. V článku je hodnocen vliv výplní na vlastnosti celého cihelného bloku.

Determination of Physical Properties of Filled Perforated Bricks

The measurement of physical properties as a function of the moisture content of brick bodies and two types of hydro-
philic mineral wool are presented in the paper. By the application of an effective media theory, the physical properties 
of filled hollow bricks were calculated. The effect of filling on the properties of the whole brick block is discussed. 
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                          , (2)

                                   , (3)

                           , (4)

kde ms [kg] je hmotnost suchého vzorku váženého na vzduchu.

Pro určení sorpční izotermy byla využita exsikátorová me-
toda. Měřené vzorky byly umístěny do exsikátoru obsahující 
různé nasycené roztoky solí vytvářející definované hodnoty 
relativní vlhkosti za stálé teploty. Vzorky byly v časových in-
tervalech váženy a po ustálení hmotnosti byla vynesena do 
grafu objemová hmotnost vlhkosti odpovídající dané relativní 
vlhkosti.

Pro výpočet vlhkostní vodivosti jako funkce obsahu vlh-
kosti byla použita metoda inverzní analýzy vlhkostních profi-
lů, použitím Boltzmann-Matanovy metody [4]

                ,  (5)

kde t0 [s] je čas odpovídající danému vlhkostnímu profilu – 
w(x,t0) a wx je objemová vlhkost v pozici x = x0. Pro každý ma-
teriál byly připraveny vzorky o rozměrech 4 x 2 x 30 cm. Všechny 
měřené vzorky byly na stranách rovnoběžných s transportem 
vlhkosti vodotěsně a parotěsně izolovány. Jedno čelo vzorku 
bylo vlhčeno, tím byl zajištěn jednorozměrný transport vlh-
kosti. Veškerá měření probíhala ve vodorovné poloze (tím byl 
vyloučen vliv gravitace) a vlhkostní profily byly určovány 
pomocí gravimetrické metody.

Faktor difúzního odporu vodní páry μ [–] byl vypočten ze vztahu

                                      ,  (6)

kde Da [m2.s–1] je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu a 
D [m2.s–1] je součinitel difúze vodní páry. Ten byl určen mis-
kovou metodou „dry cup“ a „wet cup“ bez teplotního spádu. 
Vzorky byly po stranách vodotěsně a parotěsně izolovány, 
aby bylo zaručeno jednorozměrné šíření vodní páry vzorkem. 
A to buď z misky naplněné vodou do klimatické komory 
s nižší relativní vlhkostí, nebo z komory do misky vyplně-
né silikagelem. V případě všech měření udržovala klimatická 
komora hodnotu relativní vlhkosti na hodnotě 50 %. Měření 
spočívá v měření difúzního toku vodní páry prošlé vzorkem 
při znalosti parciálních tlaků vodní páry ve vzduchu nad a pod 
měřeným povrchem. Miska se vzorkem se v daných časových 
intervalech váží a přírůstky či úbytky se vynášejí do grafu 
v závislosti na čase. Při dosažení lineárního charakteru křivky 
se měření ukončuje. Za izotermních podmínek lze součinitel 
difúze vodní páry určit podle

                      , (7)

kde Δm [kg] je množství vodní páry prošlé vzorkem, d [m] je 
tloušťka vzorku, R [J.mol–1.K–1] je univerzální plynová kon-
stanta, T [K] je absolutní teplota, S [m2] je plocha vzorku,  
τ [s] je časový interval odpovídající transportu vodní páry,  
M je molární hmotnost vody [kg.mol–1], Dpp [Pa] je rozdíl par-
ciálních tlaků vodní páry ve vzduchu nad a pod vzorkem [5]. 
Součinitel tepelné vodivosti λ [W.m–1.K–1] a objemová měrná 

tepelná kapacita c [J.m–3.K–1] byly určeny pomocí přístroje 
ISOMET 2104 (Appplied Precision, Bratislava). Jedná se 
o dynamickou metodu založenou na základě analýzy průběhu 
časové závislosti teplotní odezvy na impulzy tepelného toku 
do analyzovaného materiálu. Přístroj je vybaven vyměnitel-
nými sondami – jehlovou pro sypké, porézní či vláknité mate-
riály a plošnou pro pevné materiály [6]. 

Směšovací pravidla
Problémem směšovacích pravidel se zabývá celá řada au-

torů a bylo již vytvořeno množství modelů. Mezi nejznámější 
patří Rayleigho model, Maxwell-Garnetův model, Brugge-
manův model, Polder-van Santenův model atd. Každý ze 
zmíněných modelů je výhodný pro určité uspořádání a každý 
lépe či hůře zachycuje realitu podle množství vlhkosti obsa-
žené v materiálu.

V případě výpočtů pro celý cihelný blok musí být množ-
ství obsažené vody v cihelném střepu a výplňovém materiálu 
přepočítáno na hodnotu charakterizující celý cihelný blok. Za 
tímto účelem používáme následující vztah

          , (8) 

kde  [m3.m–3] je objemová vlhkost cihelného bloku,  
[–] je objemové zastoupení cihelného střepu,  [m3.m–3] je 
objemová vlhkost cihelného střepu a  [m3.m–3] je obje-
mová vlhkost minerální vlny.

Výpočet akumulačních parametrů cihelného bloku
Pro výpočet akumulačních parametrů cihelného bloku 

v závislosti na vlhkosti byla použita lineární směšovací teo-
rie. Například otevřenou pórovitost cihelného bloku lze určit 
podle vztahu

                , (9)

kde  [–] je otevřená pórovitost cihelného bloku,  
[–] je otevřená pórovitost cihelného střepu a  [–] je ote-
vřená pórovitost minerální vlny. Pro výpočet hodnot sorpční 
izotermy cihelného bloku  [m3.m–3] jako funkce relativ-
ní vlhkosti byl použit stejný vzorec, pouze na místo   a 

 [–] byly použity  a  [m3.m–3].

Výpočet transportních parametrů cihelného bloku
Transportní parametry cihelného bloku v závislosti na vlh-

kosti byly stanoveny pomocí Lichteneckrova modelu [3]

             , (10)

kde  [W.m–1.K–1] je efektivní součinitel tepelné vodi-
vosti cihelného bloku,  [W.m–1.K–1] je součinitel tepelné 
vodivosti cihelného střepu,  [W.m–1.K–1] je součinitel te-
pelné vodivosti minerální vlny. Z dřívějších výpočtů dutého 
cihelného bloku [7] se tento model jeví jako nejvhodnější, a 
to pro svůj volný parametr k, který v rozmezí <–1; 1> cha-
rakterizuje uspořádání daného systému od paralelního až po 
sériový. Parametr k lze zvolit s ohledem na hodnotu efektiv-
ního součinitele tepelné vodivosti cihelného bloku za suchého 
stavu, který byl měřen pomocí přístroje dr. Bocka [8]. Pro 
součinitel vlhkostní vodivosti  [m2.s–1] a faktor difúzního 
odporu μ [–] jsme uvažovali stejné uspořádání, tedy i stejný 
koeficient k.

Výpočet efektivní měrné tepelné kapacity cihelného bloku
Výpočet měrné tepelné kapacity cihelného bloku lze pro-

vést pomocí lineární teorie směšování ve dvou po sobě jdou-



256 stavební obzor10/2013

cích krocích. Nejprve je potřeba určit ji pro jednotlivé složky 
cihelného bloku, tj. pro cihelný střep a pro výplňový materiál 
dutin, v závislosti na vlhkosti z rovnice

           , (11)

kde  [kg.m–3] je objemová hmotnost cihelného střepu 
(v závislosti na obsahu vlhkosti),  [J.kg–1.K–1] je měr-
ná tepelná kapacita cihelného střepu pro danou vlhkost, 

 [kg.m–3] je objemová hmotnost suchého cihelného 
střepu,  [J.kg–1.K–1] je efektivní měrná tepelná kapaci-
ta suchého cihelného střepu,  [kg.m–3] je hustota vody, 

 [J.kg–1.K–1] je měrná tepelná kapacita vody a  [m3.m–3] 
je obsah vlhkosti v cihelném střepu.

Objemovou hmotnost mokrého cihelného střepu lze vypo-
čítat jako 

                          . (12)

Pro výpočet efektivní měrné tepelné kapacity cihelného 
střepu poté dostáváme vztah

                   . (13)

Rovnici popisující měrnou tepelnou kapacitu cihelného 
bloku lze poté vyjádřit jako

    , (14)

kde  [kg.m–3] je objemová hmotnost minerální vlny, 
 [J.kg–1.K–1] je měrná tepelná kapacita minerální vlny a 
 [kg.m–3] je objemová hmotnost cihelného bloku, kterou 

lze vypočítat ze vztahu

                   . (15)

Výsledky
Objemové zastoupení dutin v cihelném bloku bylo určeno 

pomocí výpočtu poměru nevyplněné a vyplněné plochy cihly, 
které bylo následovně přepočteno na objem. Objem dutin z ce-
lého cihelného bloku  [–] je 0,56 a objem cihelného střepu 

 [–] je 0,44.
V tab. 1 jsou popsány základní fyzikální vlastnosti jednotli-

vých materiálů použitých pro výpočet vlastností celého cihel-
ného bloku vyplněného minerální vlnou Inrock či Acoustic. 
Včetně vypočtených vlastností celého cihelného bloku.

Tab. 1. Základní fyzikální vlastnosti měřených materiálů

 Materiál
Hustota 
matrice 
[kg.m–3]

Objemová 
hmotnost 
[kg.m–3]

Otevřená  
pórovitost  

[–]

CIHELNÝ  
STŘEP 2 830 1 389 0,509

INROCK_SOFT 2 213 75 0,966

ACOUSTIC 2 262 71 0,966

CIHELNÝ BLOK  
– INROCK 2 484,48 653,16 0,764 9

CIHELNÝ BLOK 
– ACOUSTIC 2 511,92 650,92 0,764 9

Na obr. 2. jsou zobrazeny sorpční izotermy jako objemo-
vý obsah vlhkosti v závislosti na relativní vlhkosti, a to jak 
pro výsledný celý cihelný blok, ale i pro jednotlivé měřené 
materiály. 

Obr. 2. Sorpční izotermy měřených a vypočtených materiálů

Na obr. 3. jsou zobrazeny součinitele tepelné vodivosti 
v závislosti na vlhkosti. Plnou čarou pro cihelný blok s různou 
výplní. Hodnoty cihelného střepu byly měřeny [9]. Čárkova-
ně pak pro jednotlivé složky cihelného bloku. Volný parametr 
Lichteneckrova modelu (10) byl zvolen tak, aby vypočtený 
součinitel tepelné vodivosti odpovídal měřené hodnotě urče-
né pomocí přístroje dr. Bocka. V případě minerální vlny In-
rock_Soft hodnotě = 0,074 W.m–1.K–1 odpovídá k =  
= –0,43. A v případě vlny Acoustic hodnotě = 0,0765 
W.m–1.K–1 nejlépe odpovídá k = –0,377. V případě součinitele 
vlhkostní vodivosti a faktoru difúzního odporu bylo uvažová-
no stejné uspořádání, tj. i stejný parametr k.

Obr. 3. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti

Na obr. 4. jsou zobrazeny hodnoty součinitele vlhkostní vo-
divosti jako funkce obsahu vlhkosti v celém cihelném bloku. 
Opět nejen pro celý vyplněný blok, ale i pro cihelný střep a 
jednotlivé minerální vlny. 

Obr. 4. Součinitel vlhkostní vodivosti v závislosti na vlhkosti
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Na obr. 5. jsou vyneseny hodnoty faktoru difúzního odporu 
jako funkce relativní vlhkosti pro celý cihelný blok, cihelný 
střep i oba typy minerální vlny.

Obr. 5. Faktor difúzního odporu v závislosti na relativní vlhkosti

Na obr. 6. jsou zobrazeny výsledky výpočtu objemové měr-
né tepelné kapacity v závislosti na vlhkosti celého cihelného 
bloku pro vyplněný cihelný blok, cihelný střep i obě mine-
rální vlny.  

Obr. 6. Objemová měrná tepelná kapacita v závislosti na vlhkosti

Diskuze
Jak je z dosažených výsledků patrné, rozdíly ve fyzikálních 

vlastnostech hydrofilních minerálních vln nejsou zásadní. 
V případě hustoty matrice je rozdíl ve zjištěných hodnotách 
do 2 % a objemová hmotnost se neliší o více než 6 %. Opro-
ti tomu střep má objemovou hmotnost zhruba 18krát vyšší. 
Díky podobné hustotě matrice i objemové hmotnosti minerál-
ních vln se i výsledky vyplněného cihelného bloku liší max. 
o 1,1 %.

Otevřenou pórovitost mají vlny téměř dvojnásobnou hod-
notu oproti střepu. Díky shodné otevřené pórovitosti mine-
rálních vln má cihla celkovou otevřenou pórovitost stejnou a 
nezáleží na druhu použité vlny. 

V případě sorpčních izoterem jsou hodnoty minerálních 
vln řádově nižší oproti cihelnému střepu. Cihelný střep tedy 
zásadně ovlivňuje objemový obsah vlhkosti v závislosti na 
relativní vlhkosti.

Součinitel tepelné vodivosti minerálních vln je 8krát až 
10krát menší než cihelného střepu. U součinitele tepelné vo-
divosti celého cihelného bloku lze konstatovat, že vyplnění 
vlnou Acoustic je v první polovině z celkového nasycení nižší 
než v případě vlny Inrock_Soft. Avšak při plném nasycení ci-
helného bloku má vlna Acoustic o 16 % horší hodnotu.

 Součinitel vlhkostní vodivosti obou měřených vln je po-
rovnatelný a liší se pouze v nízkém a vysokém obsahu vlh-
kosti. Vlna Acoustic má v suchém stavu součinitel vlhkostní 
vodivosti o řád menší a v plném nasycení naopak o řád vyšší. 

Hodnota cihelného střepu je v celém rozsahu vlhkosti o cca 
2 řády nižší než u vln. Celý cihelný blok pak má součinitel 
vlhkostní vodivosti velmi podobný a rozdíl je patrný pouze 
v případě maximální saturace, kdy blok vyplněný vlnou In-
rock má o cca jeden řád menší hodnotu.

Faktor difúzního odporu má vlna Acousti nepatrně vyšší  
(o cca 25 %) jak pro relativní vlhkost 0 % tak i pro 100 %. 
Obě vlny však mají několika násobně menší hodnoty oproti 
cihelnému střepu. Výsledné vyplněné cihly mají stejný trend 
jako výplňový materiál a jsou porovnatelné. Rozdíly v hodno-
tě faktoru difúzního odporu nepřesahují 20 %.

Objemová měrná tepelná kapacita je obzvláště ovlivněna 
množstvím kapalné vlhkosti ve výplňovém materiálu ma-
teriálu. Právě vysoká nasákavost obou vln způsobuje jejich 
vysoké hodnoty. Tím je ovlivněna i objemová měrná tepelná 
kapacita celého cihelného bloku. Rozdíl v hodnotě objemové 
měrné tepelné kapacity vyplněných cihelných bloků se po-
hybuje do 1 %. V tomto případě tedy nemá typ vlny vliv na 
vlastnosti cihelného bloku.

Závěr
Článek popisuje metody měření fyzikálních vlastností ci-

helného střepu a dvou hydrofilních minerálních vln jako funk-
ce obsažené vlhkosti.

Z dosažených výsledků byly vypočteny fyzikální vlastnosti 
celého cihelného bloku v závislosti na vlhkosti pomocí smě-
šovacích pravidel.

Parametry uspořádání systému byly pro homogenizační po-
stupy voleny tak, aby odpovídaly měřeným hodnotám celého 
cihelného bloku za suchého stavu.

Z dosažených výsledků je patrné, že drobné rozdíly ve fyzi-
kálních vlastnostech cihelného bloku jdou patrné pouze v pří-
padě součinitele tepelné vodivosti a faktoru difúzního odporu. 
Ostatní parametry jsou srovnatelné.

Článek vznikl za podpory projektu P105/12/G059 GA ČR 
„Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních mate-
riálech a konstrukcích“
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Úvod
Článek je věnován porovnání teoretických odtokových 

drah vytvářených na digitálním modelu terénu reprezentova-
ném trojúhelníkovou nepravidelnou sítí (TIN) s častěji po-
užívanou reprezentací pomocí rastrů. Pro posouzení erozní 
ohroženosti na pozemcích se kromě přímého monitoringu 
používají dva zásadně odlišné postupy. Jedním je metoda 
USLE [1], [2], případně její nejrůznější modifikace, společ-
ně charakterizované kontinuálním přístupem. Celosvětově 
užívaná zkratka USLE označuje univerzální rovnici ztráty 
půdy, určenou pro výpočet erozního smyvu, která je typic-
kým představitelem empirických metod výpočtu ztráty půdy. 
Jde o jednoduchý vztah se šesti parametry, jejichž přesnost 
se ovšem výrazně podílí na získaných výsledcích. Po řadu let 
byla využívána pouze pro návrhové postupy na jednotlivých 
pozemcích jako manuální výpočet se stanovováním charakte-
ristických podélných profilů jednotlivých svahů.

Jiným postupem je pak využití epizodních matematických 
simulačních modelů, obvykle určujících nejen míru eroze, 
ale i odtokové charakteristiky (objem odtoku a kulminační 
průtok). Příkladem mohou být modely SMODERP [3] nebo 
EROSION 3D [4].

V současné době je rovnice USLE stále častěji aplikována 
v plně distribuovaném přístupu, v němž je formulace klasic-
kých charakteristických profilů nahrazena výpočtem s využi-
tím GIS. Tento výpočet není založen na určování jednotlivých 
průměrných hodnot G pro pozemek, ale pro každý jednotlivý 
prvek řešeného pozemku. Takový postup je citlivý na algorit-
mus výpočtu topografického faktoru  LS [5].

Na základě jednotkové zdrojové plochy (zdrojová plocha 
pro každý pixel dělená rozlišením daného rastru) a sklonu 
lze podle několika vztahů dle různých autorů určit  faktor L, 
případně přímo LS. Ve světě bylo odvozeno několik desítek 
vztahů pro jednotlivé lokality na základě místních kalibrací. 
Univerzálně používané a často citované jsou však především 
přístupy: faktor L dle Desmeta a Goverse [6] s využitím  fak-
toru S dle McCoola [7]; faktor LS dle Mitášové [7]. Hlavním 
určujícím faktorem pro použití rovnic těchto vztahů je správ-
né stanovení rastru zdrojových ploch. 

Možnosti směrování odtoku v modelu
l Steepest Descent – akumulace jednosměrného odtoku 

ve směru největšího sklonu. To vede ke značné konvergenci 
odtoku, lokálnímu nadhodnocení smyvu, a zejména se pro-

jevuje nereálnými paralelními přímkovými drahami (využito 
např. v ArcGIS pro výpočet Flow Accumulation).

l Flux Decomposition s následujícími pravidly směrová-
ní. Odtok je dělen do dvou níže ležících buněk rastru ve dvou 
na sebe kolmých směrech podle principu dělení vektoru odtoku.

l Multiple flow vícenásobně dělí odtok. Přítok z centrální 
buňky je poměrně rozdělen mezi všechny níže položené prv-
ky matice 3x3 v závislosti na váze vzdálenosti a geometrické-
ho faktoru (závisí na sklonu a směru).

Je zřejmé, že akumulace odtoku na rastrové síti je pro-
blematická, protože umožňuje řešení pouze v osmi směrech 
do okolních buněk. Na TIN je možné využít směrování od-
toku v každém bodě libovolným směrem, tedy skutečně 
ve směru největšího sklonu. Při modelování povrchového 
odtoku se v hydrologických aplikačních modulech ATLAS 
používá pojem “dráha kapky”. Pro jeho vysvětlení si je tře-
ba uvědomit, že v každém bodě modelu, mimo trojúhelníků 
s nulovým sklonem a bezodtokých bodů uvnitř deprese, je 
možné jednoznačně určit jednotkový vektor reprezentující 
směr největšího sklonu (spádový vektor). Tento směr je kol-
mý k vrstevnici.

Akumulaci odtoku lze modelově znázornit drahami kapek 
startujících z pravidelné gridové sítě (o zvoleném kroku) 
na území modelu terénu. V jednotlivých čtvercích odtokové-
ho rastru se zaznamenává, kolika „stékajícími“ kapkami byly 
zasaženy, tedy kolik drah kapek prochází každým čtvercem 
rastru. Vzhledem k tomu, že každá kapka „odvodňuje“ plo-
chu rovnající se obsahu čtverce rastru, v němž byly „kapky“ 
vypouštěny, je možné ve čtverci odtokového rastru určit, jak 
velká odvodňovaná plocha mu přísluší.

Porovnání LS
Při vlastním řešení byly porovnávány v současnosti běžně 

používané metody výpočtu na pravidelné rastrové síti v pro-
středí ArcGIS (dle Mitášové) s řešením na TIN pomocí metod 
vytvořených v programu Atlas DMT (Morfometrie). V obou 
metodách byla použita shodná vstupní data digitálního mo-
delu terénu (LIDAR 5G). Tato data byla převedena na data 
trojúhelníkové sítě TIN a na rastrovou síť v rozlišení 1x1 m 
a 5x5 m. V prostředí ArcGIS byly potom spočteny hodnoty 
Flow Accumulation jak na neupraveném, tak upraveném mo-

Článek prezentuje nově vytvářený postup tvorby odtokových drah na TIN pro potřeby výpočtu topologického faktoru 
v rovnici USLE a pro potřeby výpočtu plošného povrchového odtoku. Hodnoty jsou porovnávány se standardně použí-
vanými nástroji na rastrové síti.

The Generation of Runoff Paths on DTM represented by TIN

The article presents a new method for the modelling of concentrated surface runoff paths in an irregular triangulated 
network for computing the USLE topological factor and for computing surface runoff. This method is compared with 
standardized tools used in a regular raster network.
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delu (úprava pomocí Fill). Na základě hodnoty akumulace 
byla pomocí vztahu podle Mitášové spočtena hodnota faktorů 
L a S odděleně.

Na síti TIN  v prostředí Atlas DMT byla vypočtena jak vrs-
tva sklonů, tak vrstva odtokových drah v odpovídajícím rozli-
šení 1x1 m, resp. 5x5 m. Tyto vrstvy byly exportovány do vý-
měnného formátu ASCII. Ten umožňuje vzájemnou konverzi 
rastrových dat mezi různými formáty. Tyto dva soubory byly 
načteny do prostředí ArcGIS nástrojem ASCII To Raster. Fak-
tory L a S  byly vypočteny stejným způsobem jako v přípa-
dě výpočtu na digitálním modelu terénu (DMT). Celý tento 
postup byl spojen do skriptu Python, který je možné spustit 
přímo v prostředí ArcGIS opakovaně. V budoucnosti bude 
použit k vyhodnocení na dalších lokalitách a pro porovnání 
s výsledky získanými v prostředí Atlas DMT.

Celkem bylo vytvořeno šest porovnávacích vrstev faktoru LS:

l Atlas 1 – faktor LS vytvořen ze zdrojových ploch nástro-
jem Morfometrie v rozlišení 1x1 m;

l Atlas 5 – faktor LS vytvořen ze zdrojových ploch nástro-
jem Morfometrie v rozlišení 5x5 m;

l ArcGIS1 – faktor LS vytvořen ze zdrojových ploch ná-
strojem Flow Accumulation (D8) v rozlišení 1x1 m na nevy-
hlazeném modelu terénu;

l ArcGIS 5 – faktor LS vytvořen ze zdrojových ploch ná-
strojem Flow Accumulation (D8) v rozlišení 5x5 m na nevy-
hlazeném modelu terénu;

l ArcGIS1f – faktor LS vytvořen ze zdrojových ploch ná-
strojem Flow Accumulation (D8) v rozlišení 1x1 m na vyhla-
zeném modelu terénu;

l ArcGIS 5f – faktor LS vytvořen ze zdrojových ploch ná-
strojem Flow Accumulation (D8) v rozlišení 5x5 m na vyhla-
zeném modelu terénu.

Statistické porovnání hodnot LS
Výsledný faktor LS  byl získán vynásobením L a S. Na tak-

to získaných rastrech bylo provedeno statistické vyhodnocení 
(Zonal Statistic) na náhodně vytvořených polygonech růz-
né velikosti s různým typem morfologie (obr. 1). Výsledky 
a porovnání statistického vyhodnocení průměrných hodnot 
faktoru LS a směrodatných odchylek pro jednotlivé zvolené 
polygony jsou uvedeny v tab. 1.

Obr. 1. Polygony pro posouzení rozdílů mezi způsoby výpočtu LS

Tab. 1. Statistické vyhodnocení faktoru LS 

Rozlišení: 1 m Rozlišení: 5 m

Číslo 
p. Průměr

Směro-
datná 

odchylka

Číslo 
p. Průměr

Směro-
datná 

odchylka

Atlas1 – TIN Atlas5 – TIN

0 6,00 7,83 0 4,18 4,66

1 3,79 5,36 1 2,47 2,35

2 3,83 3,97 2 2,67 1,99

3 6,08 3,26 3 3,55 1,38

4 6,82 2,94 4 3,95 1,34

ArcGis1 – rastr,  
bez nástroje Fill

ArcGis5 – rastr,  
bez nástroje Fill

0 5,28 8,09 0 1,94 2,80

1 3,34 5,73 1 1,42 2,64

2 3,50 4,43 2 1,32 1,16

3 5,38 3,70 3 1,89 1,38

4 5,61 3,95 4 3,23 3,79

ArcGis1f – rastr,  
s nástrojem Fill

ArcGis5f – rastr,  
s nástrojem Fill

0 5,95 20,32 0 2,22 5,37

1 4,87 26,24 1 1,64 3,25

2 3,51 4,48 2 1,32 1,16

3 5,80 9,15 3 1,89 1,38

4 5,61 3,95 4 3,23 3,79

Tab. 2. Porovnání faktoru LS v závislosti na rozlišení

Číslo 
p. Průměr Směrodatná 

odchylka Průměr Směrodatná  
odchylka

Atlas1/Atlas5
porovnání na TIN [-]

ArcGIS1/ArcGIS5 
porovnání na DMT 

bez Fill [-]
0 0,70 0,59 0,37 0,35

1 0,65 0,44 0,42 0,46

2 0,70 0,50 0,38 0,26

3 0,58 0,42 0,35 0,37

4 0,58 0,46 0,58 0,96

Vzájemně byly porovnávány jak výsledky vypočtené 
v různém rozlišení, tak výsledky získanými jednotlivými me-
todami. Tabulka 2 ukazuje, že průměrná hodnota faktoru LS 
v případě výpočtu pomocí Flow Accumulation v prostředí Ar-
cGIS ostřeji reaguje na změnu rozlišení. Z porovnání výsled-
ků nástrojem Morfometrie (tvorba odtokových drah na TIN) 
a klasickým přístupem výpočtu na rastrové síti vyplývá, že 
při stanovení odtokových drah nástrojem Morfometrie je prů-
měrná hodnota LS nižší. Dále bylo provedeno porovnání LS 
mezi oběma přístupy v obou rozlišeních (tab. 3).
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Tab. 3. Porovnání faktoru LS vypočteného na DMT (ArcGIS) 
a na TIN (Atlas)

Číslo 
p. Průměr Směrodatná 

odchylka Průměr Směrodatná 
odchylka

Atlas1/ArcGIS1 [-] Atlas5/ArcGIS5 [-]
0 1,14 0,97 2,15 1,67

1 1,13 0,94 1,75 0,89

2 1,09 0,90 2,02 1,72

3 1,13 0,88 1,87 1,00

4 1,22 0,75 1,22 0,35

Výsledky ukazují, že hodnota LS na nevyhlazeném DMT 
je ve všech případech různé velikosti polygonu a různého 
rozlišení větší v případě TIN. Dále je patrné, že pro rozlišení 
1 m je rozdíl mezi jednotlivými přístupy menší a v podstatě 
nezávislý na velikosti pozemku. V případě rozlišení 5 m jsou 
rozdíly mezi jednotlivými přístupy rozkolísané.

Grafické porovnání LS a odtokových drah
Číselné vyjádření vzájemného porovnání výsledných hod-

not přesně nevystihuje rozdíly ve směrování odtokových 
drah. Daleko lépe jsou rozdíly ve směrování odtoku patr-
ny v grafickém znázornění. Hodnoty faktoru LS v rozlišení 
5x5 jsou zřejmé v ArcGIS na rastru z obr. 2a , v Atlas DMT 
na TIN z obr. 2b. Již při rozlišení 5 m jsou patrné rozdíly mezi 
směrováním odtokových drah na rastrových datech a na TIN. 
Dále jsou patrné kolmé a diagonální směry odtoku v případě 
použití směrování odtoku ve směru největšího sklonu. Stejně 
bylo provedeno grafické porovnání v rozlišení 1x1 m, a to ne-
jen mezi rastrem  ArcGIS (obr. 3a),  AtlasDMT – TIN (obr. 3b), 
ale i pro  rastr USLE2D (obr. 3c). 

Obr. 2. Porovnání odtokových drah odtoku v rozlišení 5x5 m

Z obrázku 3 vyplývá, že lokality s větší hodnotou LS jsou 
ve všech případech určeny podobně. Naopak, v případě algo-
ritmu Steepest Descent jsou patrné nereálné směry odtoku. 
Ve variantě Multiple flow se potom preferenční a odtokové 
dráhy ztrácejí a jsou spíše patrná právě místa s větším po-
tenciálním rizikem ohrožení. V případě směrování odtoku 
na TIN jsou patrné preferenční odtokové dráhy.

Závěr
Z testování vyplývá, že směrování odtoku na rastrech je 

omezené počtem směrů okolních osmi buněk. Ať ve směru 
největšího sklonu, kdy jsou vytvářeny nereálné preferenční 
cesty, tak v případě vícesměrného odtoku, kdy se naopak in-
formace o preferenčních cestách v případě detailních rozliše-

ní ztrácejí. Především je pak využití detailních dat (LiDAR 
DMR 5G) pro stanovení směrování odtoku, akumulace, a tím 
pádem stanovení LS na rastrové síti omezeno, anebo nejsou 
využity benefity, které toto rozlišení přináší.

Přínosem stanovení odtokových drah na TIN, především 
v případě detailních zdrojových dat, je skutečné směrování 
odtoku po spádnici a zachování detailů v morfologii. Pro po-
třeby zavedení prostorového řešení rovnice USLE se ukazuje 
jako účelné využití nástroje „kapka“  principem jejich spou-
štění v pravidelné síti pro stanovení odtokových drah a ná-
sledné akumulace. Tvorba odtokových drah na pomocné pra-
videlné síti umožňuje propojit v současné době publikované 
metody pro určení celkové ztráty půdy USLE a výhody práce 
na sítích TIN. Tento princip bude využit při tvorbě produktu 
EROZE Atlas DMT, který je orientován na efektivní využití 
v projekční a předrealizační fázi projektů protierozní ochrany 
a při tvorbě komplexních pozemkových úprav.

Při statistickém vyhodnocení výsledků nejsou rozdíly mezi 
jednotlivými přístupy na rastrové síti nebo na TIN významné. 
Vzhledem k tomu, že na většině území nedochází k výraz-
né konvergenci, jsou průměrné hodnoty ovlivněny relativně 

Obr. 3. Porovnání odtokových drah odtoku v rozlišení 1x1 m
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bezproblémovými částmi řešených území. Avšak právě místa 
s koncentrací povrchového odtoku jsou potenciálním rizikem 
protierozní ochrany a jejich identifikace je důležitou součástí 
navrhování protierozních opatření.

Článek se nezabývá stanovením ostatních faktorů rovnice 
USLE. U těchto záleží pouze na měřítku řešení, na dostupnos-
ti zdrojových dat využití území a půdních charakteristikách. 
Pro tyto faktory existují převodní tabulky mezi půdními, resp. 
polohopisnými informacemi. Programování nového modu-
lu EROZE Atlas DMT předpokládá využití těchto datových 
zdrojů a implementace převodních tabulek přímo do modulu, 
samozřejmě s možností jejich editace a případného doplnění.

 
Článek vznikl za podpory projektu TA02020647 TA ČR 
„Atlas EROZE – moderní nástroj pro hodnocení erozního 
procesu“.
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