
STAVEBNÍ OBZOR 
5-6/2014 

 
Obsah čísla: 
 

VÝZNAM INTERCEPCE V HYDROLOGICKÉM CYKLU POVODÍ PRAMENNÝCH OBLASTÍ
Tomáš Černý, Ing. Michal Dohnal, Ph.D., ČVUT v Praze – Fakulta stavební, Ing. Miroslav Tesař, CSc.,
AV ČR – Ústav pro hydrodynamiku

TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ PÍSKOVCOVÉHO HISTORICKÉHO ZDIVA V RŮZNÝCH
KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH
Ing. Lukáš Fiala, Ph.D., Ing. Jan Fořt, Ing. Václav Kočí, Ph.D., doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D., prof. Ing.
Robert Černý, DrSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební

MODELOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI BETONŮ S OBSAHEM ZEOLITŮ PRO OBVODOVÉ PLÁŠTĚ BUDOV
Ing. Václav Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Maděra, Ph.D., Ing. Miloš Jerman, Ph.D., prof. Ing. Robert Černý,
DrSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební

EFEKTIVNOST ODPRUŽENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOVY VZHLEDEM K VIBRACÍM OD VLAKŮ
METRA
doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc., ČVUT v Praze – Kloknerův ústav, Ing. Daniel Makovička, jr., Petr
Makovička, Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora

POUŽITÍ ODPOROVÉ METODY KE STANOVENÍ VLHKOSTI ZDIVA HISTORICKÝCH BUDOV
Ing. Jiří Pazderka, Ph.D., Ing. Eva Hájková, ČVUT v Praze – Fakulta stavební

SORPČNÍ VLASTNOSTI DUSANÝCH HLINĚNÝCH SMĚSÍ
Ing. Jan Richter, Ing. Kamil Staněk, Ph.D., Ing. Jan Růžička, Ph.D., Ing. arch. Filip Havlík
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

HOMOGENIZACE KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ V PROBLÉMECH PŘENOSU TEPLA
Ing. Martin Jan Válek, Ph.D., prof. Ing. RNDr. Petr Pavel Procházka, DrSc., ČVUT v Praze – Fakulta
stavební

 



110 stavební obzor 5–6/2014

Úvod
Proces, během něhož je významná část dešťových srážek 

zachycena na povrchu vegetace a budov, se v hydrologii 
označuje jako intercepce. Část srážek, která byla zachycena, 
se neúčastní odtoku a je následně odpařena zpět do atmosféry. 
V urbanizovaných povodích může mít vliv na tepelný režim 
budov, návrh stokových sítí a životnost některých staveb-
ních konstrukcí. V přirozených povodích ovlivňuje transpi-
raci rostlin, formování odtoku nebo transport tepla a vodní 
páry v přízemních vrstvách atmosféry. Pominutí procesu in-
tercepce nebo jeho přílišné zjednodušení může podstatným 
způsobem znejistit jednotlivé složky hydrologické bilance 
nebo předpovědi komplexních hydrologických modelů. Lep-
ší pochopení procesu intercepce umožní spolehlivě odhad-
nout jeho vliv a navrhnout efektivní intercepční model pro 
zkoumanou lokalitu. V takovém případě je nezbytná znalost 
hlavních parametrů, které ovlivňují její velikost a rychlost od-
pařování vody zpět do atmosféry.

Pro hydrologickou bilanci přirozených povodí se zpravidla 
uvádí

                       DS = HP – (HQ + HET) , (1)

kde S je zásoba vody v povodí [mm], HP je srážková výška 
na volné ploše [mm], HQ je odtoková výška v závěrovém pro-
filu [mm], HET je velikost evapotranspirace na povodí [mm].  
Z hlediska bilance na úrovni povodí je intercepční ztráta zahr-
nuta v evapotranspiračním členu rovnice (1). Proto se někdy 
intercepční ztráta označuje jako intercepční výpar. Nicméně 
její velikost se obvykle vyjadřuje jako část srážkové výšky  
(v procentech). Důvodem je skutečnost, že se intercepč-
ní ztráta nejčastěji určuje výpočtem z bilance vegetačního 
krytu (tj. nezávisle na určení evapotranspirace na povodí).  
Detaily výpočtu evapotranspirace v podmínkách malých hor-
ských povodí se zabývali autoři [1] a [2].

Členitost půdního povrchu, typ vegetačního krytu a místní 
klimatické podmínky určují množství srážek, které dopadá na 

půdní povrch. Srážková voda se v důsledku přítomnosti vege-
tačního krytu rozděluje na část, která: 

– zůstává na vegetaci a vypaří se během srážkové události 
nebo po jejím skončení  (intercepce); 

– steče po stoncích, větvích či kmenech rostlin na zemský 
povrch (stok po kmeni); 

– po kontaktu s vegetací, anebo bez kontaktu propadne na 
zemský povrch (podkorunová srážka). 

Pro vegetační kryt je tedy možné psát

                   HP = HSF +HTF +HI , (2)

kde HSF je velikost stoku po kmeni [mm], HTF je podkorunová 
srážková výška [mm], HI je intercepční ztráta [mm]. Součet 
stoku po kmeni a podkorunové srážky se někdy označuje 
jako čistá srážka (v lesnické terminologii porostní či efek-
tivní srážka), srážka na volné ploše HP zase jako celková. 
Pokud jsou srážka na volné ploše, stok po kmeni a podkoru-
nová srážka spolehlivě měřeny, je možné velikost intercepční 
ztráty z bilance přímo vypočítat. Tímto způsobem určují in-
tercepční ztrátu např. [3] nebo [4].

Cílem článku je ve dvou vegetačních sezónách určit ve-
likost intercepce porostu smrků ztepilých na experimentální 
ploše v šumavském povodí a tyto hodnoty porovnat s hodno-
tami publikovanými pro lesní společenstva podobné druhové 
skladby. Zároveň stanovit průměrnou hodnotu indexu listové 
plochy na experimentální ploše a na základě regresní analýzy 
srážkových událostí vybrat další parametry, které ovlivňují 
velikost intercepce a rychlost odpařování vody zpět do atmo-
sféry. 

Experimentální plocha a přístrojové vybavení
V Šumavském podhůří  je dlouhodobě monitorován hyd-

rologický a klimatický režim malého horského povodí Liz 
(6,5 km severozápadně od Vimperka). Experimentální po-

Nezanedbatelná část dešťových srážek je během jejich trvání zachycena na povrchu vegetace a budov. Tato část srážek, 
jejíž velikost je dána intercepční kapacitou zasaženého povrchu, je následně odpařena zpět do atmosféry. Používané 
prostorově distribuované hydrologické modely vyžadují znalost všech složek hydrologického cyklu včetně intercepce a 
hlavních parametrů, které ovlivňují její velikost a rychlost odpařování vody zpět do atmosféry. V článku je studována 
intercepce smrkového lesa v experimentálním povodí na Šumavě.

The importance of interception in the hydrological cycle of the headwater catchments

An appreciable part of precipitation is intercepted on the surface of vegetation and buildings during rainfall event. 
This part of rainfall, which is usually called interception capacity of the surface, is subsequently evaporated back to the 
atmosphere. Currently available distributed hydrological models require detailed knowledge of all components of the 
hydrological cycle, including interception and key parameters affecting amount of interception and rate of evaporation 
back to the atmosphere. In this paper the interception of the spruce forest canopy at an experimental catchment in the 
Sumava Mts. is studied.

Význam intercepce v hydrologickém cyklu  
povodí pramenných oblastí
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vodí Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR je součástí povodí 
Volyňky a disponuje bezmála čtyřicetiletou řadou měře-
ní. Plocha povodí je 0,99 km2, průměrná nadmořská výška  
941 m n. m., průměrný roční srážkový úhrn 863 mm, průměr-
ná odtoková výška 345 mm, průměrná roční teplota 6,6 °C 
(za hydrologické roky 1976-2013). Hydropedologická a 
meteorologická pozorování jsou soustředěna v blízkosti me-
teorologické stanice na horské louce v dolní části povodí a 
na experimentální ploše ve svažité zalesněné reprezentativní 
části povodí. V této studii jsou použita kontinuální měření 
srážek prováděná v letech 2012 a 2013 pomocí váhových 
srážkoměrů MRW500 (fy Meteoservis) se záchytnou plochou  
500 cm2 (obr.  1). Vrchní hrana srážkoměru je ve výšce 1 m 
nad terénem. Výrobcem deklarovaná přesnost měření je ±0,1 
mm a není závislá na intenzitě srážek. Vzdušná vzdálenost 
mezi srážkoměry je přibližně 400 m.

Lesní porost je tvořen výhradně jedinci smrku ztepilého 
(Picea Abies (L.) Karst.) ve stáří mezi osmdesáti a devade-
sáti lety. Keřové patro není přítomno, zastoupení hrabanky a 
nesouvislého porostu trav bylinného patra je přibližně rovno-
cenné. Stok po kmeni je u vybraných jedinců na výzkumné 
ploše zaznamenáván překlopným průtokoměrem s rozlišením 
0,1 mm.

Obr. 1. Měření podkorunových srážek 

Index listové plochy
Nejrozšířenější charakteristikou porostů rostlinných spole-

čenstev je index listové plochy (leaf area index, LAI). U jeh-
ličnatých stromů je definován jako celková plocha všech 
jehlic nad jednotkovou plochou půdy [m2 m-2]. Hodnota 
indexu byla zjišťována nedestruktivní nepřímou metodou, 
která k měření využívá sluneční záření dopadající na široko-
úhlý optický senzor. Na experimentální ploše v rámci povodí 
Liz byla během jednorázové kampaně v srpnu 2012 použita 
dvojice přístrojů LAI 2000 (fy LI-COR Biosciences). Prove-
deno bylo dvanáct měření, minimální zjištěná hodnota byla  

3,54 a maximální 3,75 m2 m-2. Rozdělení asimilačních orgá-
nů u jehličnatých stromů není náhodné [5]. Měřené hodnoty 
byly vynásobeny opravným koeficientem pro smrky, který 
navrhli Gower a Norman [6]. Opravené hodnoty indexu lis-
tové plochy jsou potom 5,66-6,00 m2 m-2. Obdobné hodnoty 
indexu listové plochy smrkových monokultur byly zjištěny 
v pracích [7], [8].

Intercepční ztráta a stok po kmeni
V obou zkoumaných vegetačních sezónách byl měřený 

stok po kmeni velmi malý a hodnoty se pohybovaly na úrovni 
chyby měření. Navíc v žádné sezóně nepřesáhl celkový mě-
řený objem stoku po kmeni 1 % úhrnu srážek na volné ploše. 
Z těchto důvodů byl stok po kmeni v této studii zanedbán. Po-
zornost byla rovněž věnována depozici vody z větrem hnané 
mlhy a nízké oblačnosti na lesní porost (tzv. usazené srážce), 
která v dané oblasti může zjištěné hodnoty intercepční ztráty 
ovlivnit. Pro vyhodnocovaná období bylo možné vzhledem 
k malé četnosti a trvání mlh vyšší intenzity tento vliv zane-
dbat.

Porovnáním srážkových úhrnů naměřených na volné ploše 
a podkorunových srážek na experimentální ploše byla sta-
novena celková intercepční ztráta ve vegetačních sezónách 
2012 a 2013. V roce 2012 její velikost činila 48 % srážek, 
v roce 2013 potom 35 %. Délka sezóny v roce 2012 byla 
zkrácena pro zachování homogenity datové řady, za stejně 
dlouhé období a ve vzájemně si odpovídajících částech roku 
je zjištěná intercepční ztráta v letech 2012 a 2013, a to 36 %, 
resp. 33 %. Rozdílnost zjištěných ztrát je diskutována v sou-
vislosti s regresní analýzou jednotlivých srážkových epizod.

Obr. 2. Intercepční ztráta dřevin v závislosti na bazální ploše kmene 
[9], [10], [11]

Hodnoty intercepční ztráty je možné s různou úspěšností 
korelovat se stářím porostu, hodnotou indexu listové plochy, 
zapojením jedinců do porostu na zkoumané lokalitě nebo se 
součtem plochy všech kmenů ve výčetní výšce vyjádřeným 
na jednotku plochy stanoviště (tzv. bazální plochou kmene). 
Zapojení smrků ztepilých, vyjádřené bazální plochou kme-
nů, bylo 55,7 m2 ha-1. Velikost intercepční ztráty jehličnatých 
stromů v závislosti na jejich zapojení do porostu vyjádřeném 
prostřednictvím bazální plochy kmene je na obr. 2.



112 stavební obzor 5–6/2014

Regresní analýza srážkových epizod
Detailní analýzou srážkových událostí ve zkoumaném ob-

dobí 2012-2013 byla určována nasycená intercepční kapacita 
jehlic a hodnota volného propadu smrkovým porostem na lo-
kalitě. Za období od července roku 2012 do října 2013 bylo 
podrobně analyzováno 39 srážkových epizod (tab. 1, tab. 2). 
Ve zkoumaném období se podařilo změřit širokou škálu epi-
zod s dobou trvání v řádu hodin až dnů a srážkovými úhrny 
2,4-72,7 mm. Maximální zaznamenaná okamžitá srážková 
intenzita byla 50 mm h–1.

K určení nasycené intercepční kapacity i velikosti volné-
ho propadu byla využita regresní analýza jednotlivých sráž-
kových epizod ve formě kumulativních srážkových intenzit 
z volné plochy a pod korunami stromů. Na základě této ana-
lýzy je možné volný propad ztotožnit se sklonem přímky, kte-
rá vyhovuje vzájemným kumulativním srážkovým intenzitám 
na volné ploše a pod korunami stromů před vyčerpáním in-
tercepční kapacity. Nasycená intercepční kapacita se zobrazí 
jako průsečík regresní přímky (proložené body kumulativ-
ních srážkových intenzit po vyčerpání intercepční kapacity) 
s osou x, tj. osou srážek na volné ploše (obr. 3).

Obr. 3. Regresní analýza srážkové epizody z 25.-26. srpna 2012

Výrazná inflexe, umožňující oddělit fáze srážky před nasy-
cením a po nasycení intercepční kapacity porostu – proložené 
přímky A a B, je patrná z obr. 3 . Přímka A se používá k určení 
volného propadu, přímka B k odhadu nasycené intercepční 
kapacity. Sklon přímky A (obr. 3) proložené měřeními před 
nasycením intercepční kapacity v případě epizody z 25. na 
26. srpna, tj. velikost volného propadu, byla 11,8 %.

Nasycená intercepční kapacita (průsečík regresní přímky B 
s osou x) činila 4,8 mm. Po nasycení intercepční kapacity se 
obvykle sklon proložené přímky blíží jedné (dochází téměř 
ke 100% propadu). V případě vybrané srážkové epizody je 
sklon proložené přímky ve druhé fázi epizody menší v porov-
nání s přímkou x = y, důvodem je pravděpodobně odpaření 
části zachycené vody během srážky.

Tab. 1. Nasycená intercepční kapacita a volný propad porostu 
smrků ztepilých v roce 2012* 

Identi-
fikátor 

epizody
Měsíc Úhrn**

[mm]

Doba 
trvání
[min]

Volný 
propad

[%]

Nasycená 
kapacita

[mm]
I 6 2,4 285 18,9 –
II 7 7,2 150 8,5 3,0
III 7 17,3 270 – 1,5
IV 7 4,5 390 13,8 0,7
V 8 15,4 135 – 0,6
VI 8 7,3 285 – 1,5
VII 8 19,7 390 11,7 4,8
VIII 9 4,3 750 20,5 0,5
IX 9 4,4 480 20,7 1,4
X 9 19,2 1 245 16,7 4,5
XI 10 7,8 495 8,9 3,4
XII 10 13,3 1 305 41,1 1,8
XIII 7 5,5 150 27,5 1,6
XIV 8 36,6 285 – 3,4
XV 9 2,8 360 18,4 1,4

XVII 10 4,4 480 17,5 1,6
*chybějící hodnoty nebylo možné spolehlivě určit; 
**srážkový úhrn měřen na volné ploše
Tab. 2. Nasycená intercepční kapacita a volný propad porostu 
smrků ztepilých* v roce 2013*

Identi-
fikátor 

epizody
Měsíc Úhrn**

[mm]

Doba 
trvání
[min]

Volný 
propad

[%]

Nasycená 
kapacita

[mm]
I 4 5,1 105 11,9 1,6
II 5 14,2 315       – 1,7
III 5 15,4 765 33,4 1,7
IV 5 6,9 600 12,0 0,7
V 5 7,9 150 36,3          –
VII 5 8,3 555 14,4 1,8
VIII 5 9,5 450 30,2 0,5
IX 6 72,7 2 370 26,2 5,5
X 6 4,7 570 9,2 0,8
XI 6 9,8 180 24,8 3,0
XIII 6 5,9 390 21,6 1,2
XIV 7 8,0 210 10,7          –
XV 8 19,1 150        – 2,1
XVI 8 11,4 210 45,4 3,5
XVII 8 19,8 375        – 0,7
XVIII 8 9,7 225 24,4 0,8
XX 6 31,8 1 170 20,0 2,5
XXI 6 2,6 180 22,6 0,7
XXII 4 4,0 450 7,3           –
XXIII 4 22,7 1 425 16,4 2,7
XXIV 6 5,7 375 10,9 1,7
XXV 9 9,1 210        – 1,2
XXVI 9 13,0 1 290 11,8 5,4

*chybějící hodnoty nebylo možné spolehlivě určit; 
**srážkový úhrn měřen na volné ploše
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Průměrná hodnota nasycené intercepční kapacity smrku 
ztepilého v roce 2012 byla 2,1 mm. V následujícím roce po-
tom 2 mm. Odhadované množství volného propadu (tj. množ-
ství srážek, které propadne na půdní povrch bez kontaktu se 
stromovým patrem)  v letech 2012 a 2013 bylo 18,7 %, resp. 
20,5 %. Nejvyšší vyhodnocená nasycená intercepční kapacita 
byla zjištěna pro srážkovou událost z 1. června na 3. června 
2013. Tato srážka zároveň trvala nejdéle ze všech analyzova-
ných událostí, což napovídá, že zjištěná intercepční kapacita 
je silně ovlivněna výparem. 

Všechny zjištěné hodnoty volného propadu se pohybo-
valy mezi 7-45 %. Téměř ve třetině případů nebylo možné 
ve zkoumaném období velikost volného propadu zjistit. Šlo 
vesměs o krátké intenzivní bouřky, v rámci nichž jsou oče-
kávány (vzhledem k vysoké kinetické energii vodních kapek 
a silnému větru) nejvyšší hodnoty volného propadu. Jedním 
z důvodů  je vzájemná vzdálenost lokalit měření podkoruno-
vých srážek a srážek na volné ploše. Pro získání relevantních 
dat z rychle postupujících bouřkových buněk, přinášejících 
nejintenzivnější srážky, je vzdálenost srážkoměrů příliš velká.

Závislost veličin na charakteru srážky
V další části studie byla analyzována závislost celkové 

intercepční ztráty, nasycené intercepční kapacity a velikosti 

volného propadu na době trvání, intenzitě a velikosti srážky a 
velikosti předcházejících srážek (za dobu 72 h před začátkem 
události). Závislost mezi intercepční kapacitou a velikostí 
předcházejících srážek ani mezi celkovou intercepční ztrátou 
a velikostí předcházejících srážek nebyla prokázána. To zna-
mená, že vypařování vody zachycené na jehlicích smrků bylo 
v letech 2012 a 2013 poměrně rychlé a u většiny analyzova-
ných epizod neovlivňuje zachycená voda z předchozí srážky 
intercepční kapacitu srážky následující.

Naopak zřetelná závislost byla zjištěna mezi určenou in-
tercepční ztrátou a srážkovým úhrnem jednotlivých epizod 
(obr. 4a). Koeficient determinace R2 je roven 0,3886. To zna-
mená, že navržený model mocninné funkce popisuje bezmála 
40 % změřených epizod. Volný propad v závislosti na sráž-
kové intenzitě jednotlivých událostí je patrný z obr. 4b. Vyšší 
hodnoty naměřené při intenzivnějších srážkách jsou s pravdě-
podobně způsobeny vyšší kinetickou energií vodních kapek. 
Neprůkazná závislost je důsledkem nemožnosti vyhodnotit 
nejintenzivnější srážky ve sledovaném období.

Závěr
V článku je studována intercepce smrkového lesa v rámci 

experimentálního povodí na Šumavě. V letech 2012 a 2013 
byla ze srážkových úhrnů pod korunami stromů a na volné 
ploše určena celková intercepční ztráta porostu. V hodno-
ceném období od června do října  2012 dosahovala 36 %, 
zatímco v roce 2013 to bylo za porovnatelné období 33 %. 
Zjištěné hodnoty intercepční ztráty byly konfrontovány 
s publikovanými hodnotami intercepční ztráty jehličnatých 
stromů různého zapojení. Porovnáním bylo zjištěno, že na 
experimentální lokalitě je mírně vyšší než u jiných neopada-
vých jehličnanů shodného zapojení do porostu. Ve vegetační 
sezóně 2012 byla současně změřen index listové plochy smr-
ků ztepilých, na výzkumné lokalitě na povodí Liz dosahoval 
5,66-6,00 m2 m-2.

Rozborem jednotlivých srážkových událostí byla zjištěna 
průměrná nasycená intercepční kapacita 2,04 mm a průměrný 
volný propad 19,8 %. Byla studována závislost nasycené in-
tercepční kapacity a velikosti volného propadu na době trvá-
ní, intenzitě a velikosti srážky, nebo na velikosti předcházejí-
cích srážek. Získané výsledky naznačují, že (spolu s indexem 
listové plochy) jsou nejdůležitějšími parametry ovlivňujícími 
intercepci velikost a intenzita srážky.

Článek vznikl za přispění Institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 
MŠMT a projektu TA02021451 Technologické agentury 
ČR. 
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Úvod
V mnoha evropských zemích byly porézní sedimentární 

horniny po staletí oblíbeným stavebním a uměleckým ma-
teriálem. Například pískovec se téměř bez přestání používá 
od prehistorických časů až dosud. Díky relativní měkkosti, 
umožňující snadnou tvarovatelnost se stal oblíbeným zejmé-
na v době starověkého Řecka a Říma. Od té doby se celo-
světově používá při stavbě chrámů, katedrál, domů a jiných 
malých či velkých projektů.

Stejně jako většina sedimentárních hornin je i pískovec ty-
pický svou více či méně porézní strukturou a často také prů-
měrnými až zhoršenými mechanickými vlastnostmi. Díky 
tomu mohou některé pískovce hůře snášet účinky povětrnost-
ních vlivů, zatímco jiné mohou odolávat lépe. Příkladem může 
být pískovec těžený v Collyhurst, který se velmi často používal 
v severozápadní Anglii. Díky malé odolnosti proti povětrnost-
ním vlivům nyní vyžadují tamní historické budovy řadu rekon-
strukcí spočívajících v opravě či výměně celých bloků.

Trvanlivost pískovců je z hlediska životnosti celé kon-
strukce určující. Predikce vlastností a chování v historickém 
zdivu je proto velmi důležitá a výsledky mohou památkářům 
poskytnout cenné informace pro plánování údržby či oprav 
historických budov tak, aby byla maximalizována jejich ži-
votnost a minimalizováno množství vznikajících poruch.

V minulosti se díky omezeným transportním možnostem 
používal převážně pískovec z nejbližších lomů. Proto se pís-
kovcové historické stavby v rámci Evropy nacházejí zejména 
v Polsku, České republice, Německu, Francii, Itálii či na Brit-
ských ostrovech, tj. v lokalitách, kde byly v minulosti situo-
vány nejvýznamnější pískovcové kamenolomy. V současné 
době však lze dovážet pískovce bez ohledu na vzdálenost, 
tudíž i na objednávku ze zámoří.

V článku jsme se zaměřili na analýzu vlivu dynamických 
klimatických podmínek na degradaci několika typů pískovců. 
Jako hlavní degradační proces jsme určili účinek povětrnost-
ních vlivů, zejména pak vliv cyklického mrznutí a tání obsa-
žené vody. Okrajové podmínky byly stanoveny pro referenč-
ní klimatické roky Londýna, Mannheimu, Nantes, Prahy a 
Varšavy, tj. měst zemí, v nichž byl při stavbě budov pískovec 
hojně využíván.

Pískovce a jejich vlastnosti
V rámci experimentu byly analyzovány tři rozdílné pískovce 

běžně dostupné v České republice. Pocházejí z pískovcových 
kamenolomů v lokalitě Lázně Mšené (dále SM), v Božanově 
(SB) a v Hořicích (SH). Pískovce jsou tvořeny úlomky křeme-
ne, turmalínu, epidotu, muskovitu a zirkonu [1]. Materiálové 
parametry, tj. základní fyzikální, tepelné a vlhkostní transportní 
a akumulační parametry uvádí [1] dle metodiky [2].

Odolnost vůči mrazovým cyklům byla stanovena jako po-
díl pevnosti v tlaku materiálu vystaveného mrazovým cyklům 
a referenčního nezatíženého materiálu k [-]. Jeden mrazový 
cyklus spočívá v šestihodinovém vystavení teplotě –15 °C a 
následném ponoření vzorku na 6 h do vody o teplotě 20 °C 
[3]. Celkem bylo na každé sadě vzorků aplikováno 14, 28, 
42, 56 a 70 cyklů. Pevnost v tlaku jako porovnávací parametr 
odolnosti vůči účinkům mrazových cyklů byla měřena stan-
dardně na hydraulickém lisu na krychlových vzorcích o hraně 
100 mm.

Zatímco pískovec SM byl rozrušen již po 14 mrazových 
cyklech, koeficient mrazuvzdornosti k pískovců SB a SH 
po 70 cyklech byl roven 0,77 (SB), resp. 0,79 (SH). Jelikož 
v obou případech platí k > 0,75, lze tyto pískovce považovat 
za mrazuvzdorné.

Materiálové parametry použité jako vstupní parametry 
do numerických simulací jsou shrnuty v tab. 1 a tab. 2 a na  
obr. 1 a obr. 2. s označením: ρ – objemová hmotnost [kg/
m3], ψ – pórovitost [%], c – měrná tepelná kapacita [J/kgK], 
μ – faktor difúzního odporu pro vodní páru [-], λ – součinitel 
tepelné vodivosti [W/mK].

Tab. 1. Materiálové parametry pískovců

Parametr SM SB SH

ρ [kg/m3] 1 807 2 154 2 004

ψ [%] 31,0 16,1 21,6

c [J/kgK] 780-1 204 675-847 808-1 101

μ [-] 5,49-6,98 7,18-13,38 5,77-11,59

λ [W/mK] 1,367-3,595 3,420-6,235 2,535-5,150

Článek se zabývá životností historického obvodového zdiva složeného z několika druhů pískovce vystavených různým 
klimatickým podmínkám. Životnost pískovců je stanovena na základě výsledků experimentální analýzy v kombinaci 
s výpočetními simulacemi chování zdiva. 

Hygrothermal Performance of Sandstone Historical Masonry under Different Climatic  
Conditions

This paper presents analysis of the service life of sandstone historical masonry under different climatic conditions. The 
service life is estimated on the basis of results of experimental analysis together with results of computational simulation 
of hygrothermal performance of masonry.

Tepelně-vlhkostní chování pískovcového historického 
zdiva v různých klimatických podmínkách

Ing.	Lukáš	FIALA,	Ph.D.
Ing.	Jan	FOŘT
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doc.	Ing.	Zbyšek	PAVLÍK,	Ph.D.
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Tab. 2. Mrazuvzdornost pískovců

Ukazatel SM SB SH

počet mrazových cyklů [-] <14 >70 >70

k (po 70 cyklech) [-] – 0,77 0,79

Obr. 1. Součinitel vlhkostní vodivosti pískovců

Obr. 2. Sorpční a desorpční izotermy pískovců

Výpočetní simulace
Výpočetní simulace byla provedena programem SIFEL 

[4], který využívá metodu konečných prvků. Jako preproce-
sor byl použit program HEMOT [5]. Ten umožňuje pohodlné 
zadávání vstupních dat výpočtů, jako defi nice matematické-
ho modelu, schéma konstrukčního detailu, materiálové para-
metry, počáteční a okrajové podmínky a časovou specifi kaci 
výpočtu. 

Matematický model
Simulace současného přenosu tepla a vlhkosti byly prove-

deny za použití Künzelova matematického modelu [6], jehož 
bilanční rovnice vlhkosti (1) a tepla (2) jsou formulovány 
jako

  
 (1)

a

 (2)

kde ρv značí parciální hustotu vlhkosti, j  relativní vlhkost, δp 
permeabilitu vodní páry, ps tlak nasycené vodní páry, H hus-
totu entalpie, Lv skupenské teplo výparné, l součinitel tepelné 
vodivosti a T teplotu,

 (3)

je koefi cient vodivosti kapalné vlhkosti, DW je koefi cient ka-
pilárního transportu.

Schéma konstrukčního detailu
Jako referenční obvodový plášť budovy byla zvolena zeď 

tvořená třemi různými typy pískovců. Tloušťka zdi byla 
500 mm, zdivo nebylo opatřeno vnější ani vnitřní omítkou. 
Schéma detailu je na obr. 3.

Okrajové podmínky 
a časová specifikace výpočtů

Jako dynamické okrajové podmínky na vnější straně obvo-
dového pláště byla použita klimatická data ve formě referenč-
ního roku pro Londýn, Mannheim, Nantes, Prahu a Varšavu 
[7]. Referenční klimatický rok obsahuje dlouhodobé průměr-
né hodinové hodnoty teploty, relativní vlhkosti, úhrnu srážek, 
rychlosti a směru větru a několika druhů slunečního záření. 
Další variantou okrajových podmínek může být rok kritický, 
který zohledňuje nejméně příznivý scénář klimatu v dané lo-
kalitě na základě historických dat. Metod výběru kritického 
roku existuje mnoho, jednu z nich popisuje [8].

Na vnitřní straně obvodového pláště byla použita konstant-
ní hodnota pro teplotu (21 °C) a relativní vlhkosti (55 %) dle 
ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – část 2: Poža-
davky [9]. Simulace byla zvolena na pět let, přičemž všechny 
dále prezentované výsledky se vztahují k poslednímu roku si-
mulace. Schéma okrajových podmínek je uvedeno na obr. 3.

Obr. 3. Schéma konstrukčního detailu a okrajových podmínek 

Podnebí lokalit
Pro Londýn stejně jako pro zbytek jižní Anglie je typické 

mírné oceánské podnebí. Zimy jsou chladné až studené. Mra-
zy se objevují v předměstských částech průměrně dvakrát 
týdně od listopadu do března. Teploty v zimě zřídka klesnou 
pod -4 °C nebo vystoupají nad 14 °C. Léta jsou teplá, občas 
horká. Centrum Londýna bývá teplejší až o 5 °C než okolí. 
Průměrná červencová teplota zde dosahuje 24 °C.

Mannheim se svým oceánským podnebím leží v jedné z 
nejteplejších oblastí Německa. Teploty zde v létě mohou vy-
stoupat až k 35 °C, také denní minima v tomto období bývají 
velmi vysoká, okolo 25 °C. V porovnání s ostatními regiony 
země se Mannheim vyznačuje vysokou relativní vlhkostí, což 
zvyšuje pocitovou teplotu. Sněžení je zde vzácné, dokonce i 
v nejstudenějších měsících. V létě se srážky objevují převáž-
ně odpoledne během bouřek, přičemž průměrných bouřko-
vých dnů v roce je 40 až 50. Rozdíly mezi minimy a maximy 
jsou poměrně malé, celkový úhrn srážek je průměrný.

Nantes se vyznačuje západoevropským oceánským kli-
matem s četnými srážkami a nízkými teplotami. Podzimní a 
zimní dny jsou deštivé s teplotami často klesajícími pod nulu, 
v zimních měsících se objevují také srážky sněhové. Jarní a 
letní dny bývají velice slunné s příjemnými teplotami, během 
července mohou ojediněle vystoupat velmi vysoko.

Praha se nachází na rozhraní oceánského a pevninského 
klimatu. Zimy jsou zde poměrně studené s malým množ-
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stvím slunečního svitu. Sníh se může vyskytnout od poloviny 
listopadu do března, avšak spíše v malém množství. Léto se 
vyznačuje převážně slunnými dny s maximy okolo 25 °C, ale 
noci bývají často chladné. Díky poloze Prahy, mezi Krušnými 
horami a Českým středohořím, jsou zde srážky spíše malé. 
Nejsušším obdobím bývá zima, zatímco v létě se mohou vy-
skytovat silné bouřky.

Varšavské podnebí lze označit jako vlhké kontinentální, 
vyznačující se studenými zimami a teplými léty. Průměrná 
zimní teplota se pohybuje mezi –3 °C (prosinec) a –6 °C (le-
den), červencová potom okolo 19 °C. Letní maxima se mo-
hou vyšplhat až k 30 °C. 

Výsledky a diskuze
Životnost analyzovaných obvodových plášťů byla od-

hadnuta na základě odolnosti vůči povětrnostním vlivům, 
zejména pak proti účinkům cyklického mrznutí a rozmrazo-
vání obsažené vody. Fázová přeměna mezi vodou a ledem je 
doprovázena objemovými změnami, což je hlavním mecha-
nizmem porušení materiálu. Aby bylo možné posoudit mra-
zový cyklus jako degradační, musí být současně splněny dvě 
podmínky. Vlhkost v daném bodě obvodového pláště se musí 
nacházet v nadhygroskopické oblasti, tzn. v kapalné fázi a 
zároveň teplota musí poklesnout nejméně na dvě hodiny pod 
bod mrazu, aby vznikl dostatečný časový prostor pro fázovou 
přeměnu. Všechny mrazové cykly byly monitorovány v bodě 
2 mm pod vnější stranou obvodového pláště.

Všechny zkoumané pískovce v londýnském klimatu vy-
kazují velice podobné chování. Napočítáno bylo šest cyklů 
v pískovcích SB a SM a pět cyklů v pískovci SH. Porovnáme-
-li tyto výsledky výpočetní simulace s výsledky experimen-
tální analýzy mrazuvzdornosti, lze jako nejodolnější materiál 
v tomto klimatu označit pískovec SH, jelikož u zbývajících 
materiálů by se mohly objevit první známky poruch již po 
dvou letech díky horším mechanickým parametrům. Průběh 
teploty a obsahu vlhkosti v pískovci SH během referenčního 
roku je znázorněn na obr. 4. Je zřejmé, že hlavní příčinou 
vzniku mrazových cyklů je spíše než nízká teplota vysoký 
obsah vlhkosti.

Obr. 4. Průběh teploty a obsahu vlhkosti, pískovec SH, Londýn

Jelikož jsou klimatické poměry Londýna a Mannheimu po-
dobné, jsou podobné i výsledky tepelně-vlhkostního chování 
pískovcového zdiva. Nicméně drobné rozdíly jsou patrné. 
Zatímco teplota vzduchu obou lokalit je velice podobná, roz-
dílná relativní vlhkost vzduchu v kombinaci s transportními a 
akumulačními parametry kapalné vlhkosti a vodní páry vede 
k odlišnému vlhkostnímu chování jednotlivých pískovců, 
čímž se liší i počet identifikovaných mrazových cyklů během 
referenčního roku. V pískovci SM se během referenčního 
roku vyskytly pouze tři mrazové cykly, avšak u pískovců SB 

a SH bylo toto číslo vyšší. U pískovce SB bylo napočítáno 
cyklů pět, u pískovce SH cyklů sedm. Po kombinaci s výsled-
ky experimentálního stanovení mrazuvzdornosti pak vychází 
nejlépe pískovec SB, jehož funkčnost bez známek poruch 
bude minimálně 14 let. Průběh teploty a vlhkosti tohoto pís-
kovce je znázorněn v grafu na obr. 5.

Obr. 5. Průběh teploty a obsahu vlhkosti, pískovec SM, Mannheim 
Ze všech analyzovaných lokalit jsou klimatické podmín-

ky Nantes k pískovcům nejšetrnější. Například při porovnání 
s klimatem Londýna je průměrná roční teplota vyšší, zatím-
co relativní vlhkost vzduchu je naopak nižší. Průměrná roční 
teplota v Nantes je o 1 °C vyšší než v Londýně. V důsledku 
toho bude životnost pískovce SB velmi vysoká, jelikož zde 
byly napočítány pouhé dva mrazové cykly během referenč-
ního roku. Nejhorší výsledky (9 mrazových cyklů) byly zjiš-
těny v případě pískovce SM. Lze tedy říci, že životnost pís-
kovcových staveb v klimatických podmínkách Nantes velmi 
závisí na typu pískovce. První známky poruchy pískovce SM 
budou viditelné již po dvou letech, zatímco pískovec SB bude 
spolehlivě odolávat účinkům povětrnostních vlivů beze stop 
porušení více než 35 let. Průběh obsahu vlhkosti a teploty 
pískovce SB je znázorněn na obr. 6.

Obr. 6. Průběh teploty a obsahu vlhkosti, pískovec SB, Nantes

Klimatické podmínky panující v Praze i ve Varšavě doká-
žou být k pískovcovým stavbám velice drsné, jelikož hlavně 
v zimě padá teplota často pod bod mrazu spolu se zvýšenou 
relativní vlhkostí vzduchu. Za těchto okolností mají vlhkost-
ní parametry pískovců z hlediska mrazuvzdornosti velký vý-
znam, protože přímo ovlivňují jejich životnost. Pískovce SH 
a SB si díky relativně nízkým hodnotám součinitele vlhkostní 
vodivosti (obr. 1) a hygroskopického obsahu vlhkosti (obr. 2) 
drží přijatou vlhkost delší dobu, což v zimním období zvyšu-
je riziko mrznutí. Pískovec SM má v porovnání s ostatními 
typy studovaných pískovců nejnižší faktor difúzního odporu 
pro vodní páru (tab. 1). Tento parametr je z hlediska možné 
kondenzace vlhkosti velice důležitý, nízké hodnoty umožňují 
snadný transport vodní páry, čímž se zabraňuje její akumulaci 
a následné kondenzaci. A i když se v pískovci SM vyskytne 
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kapalná vlhkost, díky nízké hodnotě součinitele vlhkostní vo-
divosti, dosahující až 1,0 · 10-4 m2/s, může být velice rychle 
transportována, a tím i rozptýlena na větší ploše. Díky těmto 
faktům se v pískovci SM vyskytl v klimatických podmínkách 
Prahy a Varšavy pouze jeden mrazový cyklus během refe-
renčního roku. Zcela odlišné výsledky však dosáhly pískovce 
SB a SH, kde bylo napočítáno až 20 cyklů. Odlišné tepelně-
-vlhkostní chování je patrné při porovnání grafů zachycují-
cích současný průběh teploty a relativní vlhkosti na obr. 7 a 
obr. 8.

Obr. 7. Průběh teploty a obsahu vlhkosti, pískovec SM Praha

Obr. 8. Průběh teploty a obsahu vlhkosti, pískovec SH, Varšava

Identifikované mrazové cykly všech posuzovaných va-
riant prostřednictvím výpočetní simulace spolu s odhadem 
životnosti jsou shrnuty v tab. 3. Je však třeba poznamenat, 
že pokud je holé zdivo vystaveno extrémním účinkům pově-
trnostních vlivů, lze jeho životnost poměrně jednoduše zvýšit 
aplikací vnějších povrchových úprav. Jak však ukázaly vý-
sledky dosavadního výzkumu [10], [11], vlastnosti vnějších 
omítek je třeba nejdříve vyhodnotit, zejména jde-li o historic-
ké zdivo, v opačném případě může dojít k opačnému efektu 
a k dalšímu omezení životnosti. Dle výsledků výpočetních 
analýz je vhodné, aby vnější omítka obsahovala hydrofobi-

zační činidla k omezení množství vnikající kapalné vlhkosti. 
Zároveň by omítka měla být paropropustná, aby umožnila 
odvod vodní páry. Splnění těchto podmínek je nezbytné pro 
úplnou eliminaci výskytu mrazových cyklů v konstrukci, což 
by znamenalo, že životnost obvodového pláště nebude tímto 
mechanizmem limitována [12].

Závěr
V článku byla představena výpočetní simulace jako nástroj 

pro identifikaci degradačních procesů tří druhů pískovců pou-
žívaných ve zdivu historických budov. Jako hlavní degradač-
ní proces tohoto zdiva byly zvoleny povětrnostní vlivy, resp. 
účinky cyklických mrazových cyklů. Teplotní a vlhkostní 
pole, určená prostřednictvím výpočetních simulací, následně 
sloužila spolu s výsledky experimentální analýzy jako pod-
klad pro stanovení životnosti.

Jako hlavní zjištění lze konstatovat, že pískovec je z hledis-
ka teplotního a vlhkostního chování velice nepředvídatelný 
stavební materiál. Protože jde o přírodní sedimentární hor-
ninu, jsou jeho vlastnosti různé v závislosti na stáří, mine-
ralogickém složení, místě těžby apod. K dosažení přesného 
odhadu životnosti proto tedy nestačí vycházet pouze z experi-
mentálních výsledků mrazuvzdornosti dle předepsaných nor-
mových postupů, jelikož množství mrazových cyklů v pís-
kovci se může značně lišit v závislosti na typu pískovce a 
klimatických podmínkách. Výsledky experimentální analýzy 
mrazuvzdornosti je nezbytné doplnit o výsledky výpočetní 
simulace, přičemž konečný odhad životnosti musí být prove-
den s přihlédnutím k oběma metodám. 

Ze zkoumaných druhů pískovce je díky vlhkostním pa-
rametrům pískovec SM vhodný do náročných klimatických 
podmínek (Praha, Varšava), kde teplota často klesá pod bod 
mrazu. Pískovec SB vykazuje nejlepší životnost při aplikaci 
v klimatických podmínkách Nantes a Mannheimu, které jsou 
příznačné průměrnými srážkami. Naopak použití pískovce 
SB se ukázalo jako nejvhodnější pro klimatické podmínky 
Londýna s vysokou relativní vlhkostí a četnými srážkami. 

Článek vznikl za podpory projektu DF12P01OVV030 
MK ČR „Metodika stanovení vlivu proměnlivého pro-
středí na degradaci historického zdiva“.
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Úvod
Při výrobě betonů se stále častěji používají cementové 

přísady, popř. určité množství cementu může být nahrazeno 
materiály SCM (supplementary cementitious materials) [1], 
[2], které mají zřejmý a téměř okamžitý přínos k ochraně 
životního prostředí. Snižují energetickou náročnost výro-
by spojenou zejména s výrobou cementu a mohou přispívat 
k omezení produkce skleníkových plynů [3]. Jako částečné 
náhražky či přísady do cementu se často používají odpadní 
průmyslové produkty, např. popílky, křemičité úlety, strusky 
či zemědělské odpadní produkty (popel z rýžových slupek, 
obilných stébel či zbytků cukrové třtiny apod.) [4]. Vzhle-
dem k tomu, že beton s obsahem SCM má velice podobné 
vlastnosti a materiály této skupiny jsou mnohem levnější než 
portlandský cement, mají také přínos z ekonomického hledis-
ka. Využití SCM v podobě odpadních produktů může navíc 
zlepšit trvanlivost betonu, čehož by nebylo možné dosáhnout 
pouze s portlandským cementem.

Přírodní materiály, jako doplňková pojiva, se používají již 
od starověku, již tehdy byly objeveny jejich pucolánové vlast-
nosti. V současné době se jako částečné přírodní náhražky ce-
mentu či příměsi do cementu využívají zeolity, a to zejména 
v zemích, kde jsou snadno dostupné, avšak celosvětově se 
řadí mezi nejčastější přírodní cementové příměsi. Například 
Čína či Írán disponují rozsáhlými ložisky zeolitů a při výro-
bě betonů je používají velice často. Navzdory pucolánovým 
vlastnostem přírodních zeolitů však není jejich dosavadní vy-
užití tak velké jako u popílků, strusek či metakaolinů.

Beton s obsahem zeolitů je relativně nový stavební mate- 
riál a jeho přesné chování lze na základně dosavadních zkuše-
ností odhadovat jen obtížně, a to ať už jde o beton volně stojí-
cí, či v kombinaci s jinými stavebními materiály. Optimálnost 
materiálové skladby lze posuzovat z několika hledisek, např. 
podle životnosti, mechanických vlastností či odolnosti proti 
účinkům agresivních látek. V tomto článku se zaměřujeme 
na posouzení životnosti obvodových plášťů na bázi betonu se 

zeolity v kombinaci s několika druhy tepelné izolace a vnější 
omítky. K posouzení je využita numerická analýza současné-
ho přenosu tepla a vlhkosti metodou konečných prvků.

Složení směsí
Složení jednotlivých směsí betonu se zeolity je uvedeno 

v tab. 1. Jako hlavní pojivo byl použit portlandský cement 
CEM I 42,5 R, který byl v jednotlivých variantách nahrazen 
zeolity (10 až 40 %) [5]. Chemické složení cementu a zeolitu 
je shrnuto v tab. 2.

Tab. 1. Složení betonových směsí

Složka
Množství [kg/m3]

ZC-ref ZC-10 ZC-20 ZC-40
CEM I 42,5 R 484 436 387 305

zeolity – 48  
(10 %)

97  
(20 %)

179 
(40 %)

kamenivo 0-4 mm 812 812 812 812
kamenivo 8-16 mm 910 910 910 910

plastifikátor  Mapei 
Dynamon SX 5,3 5,3 5,3 5,3

voda 172 194 221 244

Numerická analýza
Numerická analýza byla provedena v programu HEMOT 

[6], vyvinutém na Katedře materiálového inženýrství a che-
mie Fakulty stavební, ČVUT v Praze, který se v numerických 
analýzách úspěšně používá [7]-[9]. Program je nástavbou 
výpočetního balíku SIFEL [10], který zpracovává vstupní 
parametry (matematický model, materiálové parametry, dis-
kretizace řešeného detailu, počáteční a okrajové podmínky a 
časové specifikace úlohy) metodou konečných prvků.

Článek je zaměřen na analýzu životnosti obvodových plášťů na bázi betonů s obsahem zeolitů z hlediska odolnosti vůči 
účinkům mrazových cyklů. K posouzení životnosti je využito modelování přenosu tepla a vlhkosti metodou konečných 
prvků.

Application of Zeolite Concrete in Building Envelopes: Service life analysis

Service life analysis (from point of view of freeze/thaw resistance) of several types of zeolite concrete building envelopes 
is the main objective of this paper. The analysis is performed on the basis of coupled heat and moisture transport using 
the finite element method.

Modelování životnosti betonů s obsahem zeolitů 
pro obvodové pláště budov

Ing.	Václav	KOČÍ,	Ph.D.
Ing.	Jiří	MADĚRA,	Ph.D.

Ing.	Miloš	JERMAN,	Ph.D.
prof.	Ing.	Robert	ČERNÝ,	DrSc.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Tab. 2. Chemické složení cementu a zeolitu

Složka
[% hm.] SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 P2O5 SO3

cement 21,89 5,6 3,75 62,33 1,4 0,92 0,11 0,3 0,17 2,88

zeolit 68,15 12,3 1,30 2,63 0,9 2,80 0,75 0,2 – –
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Matematický model
Simulace současného přenosu tepla a vlhkosti byly prove-

deny podle Künzelova matematického modelu [11], jehož bi-
lanční rovnice vlhkosti (1) a tepla (2) jsou formulovány jako

  
 (1)

 (2)

kde ρv značí parciální hustotu vlhkosti, j  relativní vlhkost, δp 
permeabilitu vodní páry, ps tlak nasycené vodní páry, H hus-
totu entalpie, Lv skupenské teplo výparné, l součinitel tepelné 
vodivosti a T teplotu;

  
 (3)

je koeficient vodivosti kapalné vlhkosti, DW je koeficient ka-
pilárního transportu.

Schéma analyzovaných variant obvodových plášťů
Analyzovány byly tři varianty (obr. 1) obvodového pláště 

na bázi betonu tloušťky 500 mm s obsahem zeolitů:

– bez vnějších povrchových úprav,
– s vnější a vnitřní tepelně-izolační omítkou tloušťky 10 mm, 
– s vnějším tepelnou izolací o tloušťce 100, která je připoje-

na pomocí lepicí vrstvy tloušťky 10 mm. Z vnější i vnitřní 
strany je pak opět nanesena tepelně-izolační omítková vrs-
tva tloušťky 10 mm. 

Obr. 1. Schéma obvodových plášťů

Materiálové parametry
Základní fyzikální, tepelné a vlhkostní parametry použi-

tých materiálů jsou shrnuty v tab. 3 a  tab. 4. Parametry jsou 
značeny symboly: ρ – objemová hmotnost [kg/m3], ψ − poro-

zita [%], c – měrná tepelná kapacita [J/kgK], μ – faktor difúz-
ního odporu pro vodní páru [-], whyg – hygroskopický obsah 
vlhkosti [m3/m3], λ – součinitel tepelné vodivosti [W/mK], 
kapp – součinitel vlhkostní vodivosti [m2/s]. Materiálové para-
metry byly čerpány převážně z literatury [5], [12], [13], která 
popisuje měření provedené během posledních let v laborato-
řích transportních procesů v materiálech Katedry materiálo-
vého inženýrství a chemie, Fakulty stavební ČVUT v Praze. 
Parametry tepelně-izolační omítky byly měřeny podle meto-
dologie uvedené v [14], avšak nebyly dosud publikovány.

Tab. 3. Materiálové parametry betonů s obsahem zeolitů

Parametr ZC-ref ZC-10 ZC-20 ZC-40

ρ [kg/m3] 2 244 2 194 2 132 2 036

ψ [%] 13,4 15,7 18,0 22,4

c [J/(kg K)] 738-923 706-925 729-980 706-967

μ [-] 89,8-106,7 68,9-81,9 49,5-58,8 29,8-35,4

λdry [W/(m K)] 1,623 1,513 1,397 1,167

λsat [W/(m K)] 2,367 2,207 2,107 1,880

kapp [m2/s] 5,875e-9 5,321e-9 8,043e-9 2,424e-8

whyg [m3/m3] 0,090 0,112 0,115 0,132

Tab. 4. Materiálové parametry ostatních materiálů

Parametr Lepicí 
vrstva

Expandovaný 
polystyrén

Tepelně- 
izolační omítka

ρ [kg/m3] 1 430 16.5 434
ψ [%] 42,6 6,5 40,7
c [J/(kg K)] 1 020 1 570 646-1703
μ [-] 12,4 29-58 3,1-13,9
λdry [W/(m K)] 0,481 0,037 0,097
λsat [W/(m K)] 2,022 0,051 0,198
kapp [m2/s] 1,07e-9 1,50e-9 1,28e-9
whyg [m3/m3] 0,0201 0,000178 0,020

Okrajové podmínky a časová specifikace úlohy
Na exteriérové straně obvodového pláště byly použity dy-

namické okrajové podmínky v podobě referenčního roku. 
Referenční rok, sestavený Českým hydrometeorologickým 
ústavem dle ČSN EN ISO 15927-4 [15] a dalších návazných 
norem, obsahuje dlouhodobé průměrné hodinové hodnoty 
teploty, relativní vlhkosti, úhrnu srážek, rychlosti a směru vě-
tru a několika druhů slunečního záření. Na interiérové straně 
byla aplikována konstantní teplota 21 °C a relativní vlhkost 
55 %, jak je předepisuje ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochra-
na budov – Část 2: Požadavky [16]. Simulace byla provedena 

Obr. 2. Schéma okrajových podmínek
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v horizontu pěti let, aby došlo k ustálení cyklicky se opaku-
jícího chování. Všechny dále prezentované výsledky se vzta-
hují k pátému roku simulace. Schéma okrajových podmínek 
je znázorněno na obr. 2.

Výsledky a diskuze
Životnost stavebních materiálů je ovlivněna mnoha fakto-

ry. K dosažení přesných výsledků je proto důležité zahrnout 
je co nejvíce do výpočtů. Nicméně současné matematické 
modely pro odhad životnosti stavebních materiálů a kon-
strukcí umožňují zohlednit pouze některé z nich, popř. jejich 
kombinace, proto je velmi důležité zaměřit se na ty nejdůle-
žitější. V případě betonů s obsahem zeolitů je velice pravdě-
podobné, že většina jevů souvisejících s životností je spoje-
na zejména s transportem vlhkosti a také tepla. Vycházíme 
z experimentálně naměřených dat, zejména pak z vysokých 
hodnot hygroskopického obsahu vlhkosti (tab. 3). Díky tomu 
může po vystavení klimatickému zatížení velice snadno do-
cházet k výskytu kapalné vlhkosti. Účinkem nízkých teplot 
může následně mrznout, čímž dojde k fázové přeměně spo-
jené s nárůstem objemu.  Ve výsledku to může vést k mecha-
nické poruše betonu, a tím i ke snížení životnosti obvodového 
pláště. Z tohoto důvodu jsme provedli simulaci teplotního a 
vlhkostního pole v konstrukci a snažili se identifi kovat kritic-
ké momenty, kterými jsou výskyt kapalné vlhkosti a výskyt 
nízkých teplot pod bodem mrazu ve stejný okamžik.

Z výsledků numerické simulace je zřejmé, že u obvodo-
vého pláště s vnější tepelnou izolací příznivé podmínky pro 
vytvoření mrazových cyklů v betonu nevznikají, protože díky 
tepelné izolaci je teplota betonu držena téměř celoročně nad 
bodem mrazu. Navíc expandovaný polystyrén díky nízkému 
součiniteli vlhkostní vodivosti a vysokému faktoru difúzního 
odporu pro vodní páru chrání konstrukci před nadměrným 
pronikáním vlhkosti. Proto bez ohledu na typ betonu nebu-
de jeho životnost omezena účinkem mrazových cyklů. Jeli-
kož všechny čtyři varianty dávají téměř identické výsledky, 
pouze některé z nich jsou prezentovány ve formě grafů. Cha-
rakteristický vlhkostní profi l betonu ZC-10 v letním období 
(15. července) referenčního roku je zachycen na obr. 3, cha-
rakteristický teplotní profi l betonu ZC-20 v zimním období 
(15. ledna) referenčního roku na obr. 4. Pozice 0 m v těch-
to grafech označuje interiérovou stranu obvodového pláště. 
Šedé svislé čáry naznačují materiálová rozhraní. Roční prů-
běh teploty a relativní vlhkosti betonu ZC-40 v závislosti na 
čase (v betonu 2 mm od rozhraní s lepicí vrstvou) je na obr. 
5. Z grafu je zřejmé, že přítomnost tepelné izolace udržuje re-
lativní vlhkost betonu přibližně na 60 %, což je hluboko pod 
hygroskopickou mezí. Teplota betonu se během referenčního 
roku pohybuje mezi 17-21 °C, a proto nebyl zaznamenán ani 
náznak vzniku mrazových cyklů.

Obr. 3. Vlhkostní profi l, ZC-10, letní období

Obr. 4. Teplotní profi l, ZC-20, zimní období

Obr. 5. Závislost teploty a relativní vlhkosti na čase, ZC-40, 
skladba s tepelnou izolací

V porovnání se skladbou s tepelnou izolací poskytuje kon-
strukce bez vnější povrchové úpravy podstatně horší výsled-
ky. Rozdíl ve výsledcích jednotlivých variant je dán zejména 
odlišnými vlhkostními vlastnostmi, které jsou dány obsahem 
zeolitů. Zatímco díky povětrnostním vlivům se v referenčním 
betonu během referenčního roku objevilo šest mrazových 
cyklů, obsah zeolitů toto číslo v závislosti na množství snížil, 
ale také zvýšil. Nejhorší výsledky poskytuje beton ZC-40. Ze 
všech analyzovaných typů betonů má nejvyšší vlhkostní vo-
divost a také hygroskopický obsah vlhkosti (tab. 3). Z tohoto 
důvodu je také nejvíce náchylný k přijímání kapalné vlhkosti, 
která zásadně podmiňuje riziko výskytu mrazových cyklů. 
U této varianty jsme jich napočítali sedm.

Nelze však obecně tvrdit, že nejnižší hodnota součinitele 
vlhkostní vodivosti či hygroskopického obsahu vlhkosti vede 
automaticky k nejlepším výsledkům. Těch bylo dosaženo při 
analýze betonu ZC-20 (5 cyklů), jehož hodnoty součinitele 
vlhkostní vodivosti a hygroskopického obsahu vlhkosti leží 
uvnitř analyzovaných rozsahů. Proto lze předpokládat, že nej-
lepších výsledků lze dosáhnout při vhodné kombinaci hodnot 
vlhkostních parametrů, které závisí na konkrétních podmín-
kách (klimatických datech, tloušťce konstrukce, orientaci 
apod.). V případě zde prezentované analýzy se jako optimální 
jeví parametry betonu ZC-20, jelikož beton ZC-10 poskytuje 
podmínky pro vznik šesti cyklů, a jak již bylo zmíněno, be-
ton ZC-40 vede k vytvoření během roku sedmi mrazových 
cyklů. Z porovnání vlhkostních profi lů v letním období na 
obr. 6 je patrné, že pouze beton ZC-40 se liší výrazněji, což je 
dáno právě výrazně vyššími hodnotami součinitele vlhkostní 
vodivosti a hygroskopického obsahu vlhkosti, čímž dochází 
k velice rychlé odezvě na změnu povětrnostních vlivů (déšť, 
relativní vlhkost), zatímco zbylé typy betonů reagují poma-
leji. Průběh teploty a relativní vlhkosti betonu ZC-20 během 
referenčního roku je patrný z obr. 7.
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Obr. 6. Vlhkostní profi ly obvodového pláště bez povrchové úpravy 
v letním období

Poměrně zajímavých výsledků bylo dosaženo při analýze 
obvodového pláště pouze s vnější a vnitřní tepelně-izolační 
omítkou. Zatímco u jiných stavebních materiálů, například u 
pórobetonu, vznikají mrazové cykly v nosném materiálu pod 
omítkou [17], u betonů s obsahem zeolitů tomu tak není. To 
může být způsobeno do jisté míry parametry vnější omítky, 
ale také příznivými vlastnostmi betonu se zeolity. Díky re-
lativně vysokým hodnotám součinitele vlhkostní vodivosti 
může být proniknuvší kapalná vlhkost velice rychle trans-
portována z povrchových vrstev  hlouběji do materiálu, čímž 
dojde k jejímu rozprostření, a tím i k eliminaci koncentrace 
v rizikových zónách blízko povrchu. Stejně jako u betonu ne-
dochází ani ve vnější omítce k nadměrnému tepelně-vlhkost-
nímu namáhání účinkem povětrnostních vlivů a nevzniká zde 
během referenčního roku mrazový cyklus. Kapalná vlhkost 
se v omítce vyskytuje pouze krátce, především díky dešti, a 
je velmi rychle odvedena. Obecně tak můžeme říci, že čím je 
vyšší součinitel vlhkostní vodivosti a hygroskopický obsah 
vlhkosti podkladového materiálu, tím menší je riziko výsky-
tu mrazových cyklů ve vnější omítce. Porovnání vlhkostních 
profi lů všech analyzovaných variant v charakteristickém zim-
ním dni je provedeno na obr. 8.

Obr. 7. Závislost teploty a relativní vlhkosti na čase, ZC-20, 
skladba s tepelně-izolační omítkou

Obr. 8. Vlhkostní profi ly obvodového pláště s tepelně-izolační 
omítkou v zimním období

Výsledky analyzovaných variant obvodových plášťů na 
bázi betonů s obsahem zeolitů jsou shrnuty v tab. 5. Čísla 
v závorce udávají počet mrazových cyklů identifi kovaných 
ve vnější tepelně-izolační omítce.

Tab. 5. Shrnutí výsledků

Ukazatel ZC-ref ZC-10 ZC-20 ZC-40

bez povrchových 
úprav

6 6 5 7

tepelně-izolační 
omítka

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

EPS + tepelně-
-izolační omítka

0 (22) 0 (22) 0 (20) 0 (19)

Závěr
V článku byla provedena analýza životnosti betonů s ob-

sahem zeolitů z hlediska odolnosti vůči mrazovým cyklům. 
Zkoumány byly vybrané typy obvodových plášťů bez vnější 
povrchové úpravy, s tepelně-izolační omítkou a s vnější tepel-
nou izolací z expandovaného polystyrénu.

Dle prezentovaných výsledků je obvodový plášť bez vnější 
povrchové úpravy náchylný ke vzniku až sedmi mrazových 
cyklů, v závislosti na množství přimíšených zeolitů. Optimál-
ní složení betonů nemůže být obecně specifi kováno, neboť 
závisí na mnoha faktorech daného obvodového pláště, jako 
je např. jeho tloušťka či charakter okrajových podmínek, ze-
jména pak klimatických dat závislých na konkrétní lokalitě. 
Ideální volbou je proto využití numerické simulace součas-
ného přenosu tepla a vlhkosti s dynamickými klimatickými 
daty, která umožňuje předem odhadnout životnost jednot-
livých typů obvodového pláště. Pro klimatické podmínky 
střední Evropy (Prahy) se jako optimální jeví příměs zeolitů 
okolo 20 % hmotnosti cementu. Beton ZC-20 vykázal pouze 
pět mrazových cyklů během referenčního roku, což byl nej-
lepší výsledek. Vyšší obsah zeolitů v betonové směsi vedl ke 
snížení odolnosti vůči mrazovým cyklům, a tím i ke zkrácení 
životnosti.

Životnost obvodových plášťů na bázi betonů se zeolity 
může být poměrně jednoduše zvýšena aplikací vnějších po-
vrchových vrstev, ať už pouhé tepelně-izolační omítky, nebo 
vnější tepelné izolace. Obě varianty výrazně omezují vlhkost 
vnikající do konstrukce, což je jedna z hlavních podmínek 
pro vznik mrazových cyklů.

V porovnání s ostatními stavebními materiály [16] je beton 
s obsahem zeolitů mnohem šetrnější k vnějším povrchovým 
vrstvám. Při aplikaci vnější tepelné izolace nebude pro život-
nost betonů se zeolity podstatná jejich odolnost vůči mrazo-
vým cyklům.

Článek vznikl za podpory projektu č. P104/12/0308 
GA ČR.
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Úvod
Analyzovaná budova má jedno podzemní a tři nadzemní 

podlaží. Půdorys budovy je lichoběžníkový s hlavními roz-
měry 22,65×21,25 m na úrovni základové konstrukce. Bu-
dova je uložena na betonových pásech podél tunelů metra, 
které jsou podepřeny pilotovými stěnami. Nosná konstrukce 
budovy je soustavou prostorově ztužených ocelových rámů a 
železobetonových stropních desek. 

Výpočetně je řešen přenos vibrací z tunelů metra do vlast-
ní budovy, a to variantně pro neodpruženou konstrukci a pro 
odpruženou konstrukci pomocí ocelových pružinových prvků 
Gerb [5]. Pružinové prvky jsou umístěny na rozhraní mezi 
betonovými pásy nad pilotovými stěnami a roznášecími beto-
novými pásy pod ocelovou rámovou konstrukcí a železobeto-
novou podlahovou deskou suterénního podlaží. 

Prostorový výpočetní model celé konstrukce zahrnuje be-
tonové pásy nad pilotovými stěnami, pružinové prvky Gerb, 
betonové roznášecí pásy, železobetonové stropní desky jed-
notlivých podlaží a nosnou ocelovou rámovou konstrukci. 
Schodišťová ramena a podesty jsou zavěšeny na sloupech rá-
mové konstrukce; byly modelovány silami v rozích segmentu 
schodišťového prostoru. Zavěšený prosklený obvodový plášť 
je modelovaný jako liniové zatížení po obvodu stropních de-
sek ze tří stran konstrukce; ze čtvrté strany budova přiléhá ke 
starší konstrukci a je od ní oddělena dilatační spárou. 

Pružinové prvky Gerb jsou výrazně měkčí než ulože-
ní budovy na pilotách. Jsou použity prvky řady KL, jejichž 
svislá tuhost je v rozmezí 13,3–26,5 MN/m [5]. Ve výpočet-
ním modelu byly prvky Gerb nahrazeny pruty o půdorysu 
0,400×0,215 m a výšce 0,240 m, což odpovídá jejich skuteč-
ným rozměrům. Pro variantu neodpružené konstrukce byly 
pružinové prvky nahrazeny tuhými bloky.

Při zakládání budov nad tunely metra je nutné řešit přenos vibrací od vlakových souprav do jejich konstrukce. Vhod-
nou ochranou je uložení celé konstrukce na pružinové bloky, které sníží přenos vibrací do budovy na přípustnou míru. 
Na příkladu ocelové rámové konstrukce se železobetonovými stropy, uložené na betonových pásech podél tunelů metra, 
je řešena odezva konstrukce na vibrační zatížení – variantně pro neodpruženou budovu a pro odpruženou budovu po-
mocí pružinových prvků Gerb. Na základě porovnání naměřených vibrací od metra s prognózou kmitání neodpružené 
a odpružené konstrukce je v článku diskutována efektivnost odpružení. 

Effectiveness of spring foundation of a steel building structure relating to vibrations  
from metro trains

During the foundation of constructions above the metro tunnels it is necessary to solve the transmission of vibrations 
from train carriage sets into their structure. The appropriate protection is by placing the whole structure on spring 
blocks, which will reduce the transmission of vibrations into the construction to an acceptable level. With the example 
of a steel frame structure with reinforced concrete floor slabs placed on concrete strips along the metro tunnels, there 
is solved the response of the structure to the vibration load – variably for aspring  nonisolated construction and for a 
spring isolated construction with a help of spring elements Gerb. On the basis of a comparison of measured vibrations 
from the metro with the prognosis of the vibration of a spring nonisolated and spring mounted structure in the article 
there is then discussed the effectiveness of this spring isolated.

Efektivnost odpružení ocelové konstrukce budovy 
vzhledem k vibracím od vlaků metra 

doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. 
ČVUT v Praze – Kloknerův ústav

Ing. Daniel Makovička, jr. 
Petr Makovička

Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora

Obr. 1. Výpočetní model budovy na pružinových prvcích Gerb
a) ocelový skelet s železobetonovými stropy,  

b) detail rozložení pružinových prvků

a)

b)
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Pro výpočet dynamické odezvy konstrukce bylo uvažo-
váno rozložení hmot odpovídající součtu statických zatížení  
1,00 D + 0,50 L, kde 1,00 D je zatížení vlastní tíhou a zatí-
žení nosných i nenosných částí konstrukce (příček, podlah, 
podhledů, obvodového pláště, schodišť a zabudované tech-
nologie), a 0,50 L odpovídá přibližně stálé složce užitného 
zatížení stropních desek budovy.

Deformace betonových pásů je díky pilotovým stěnám 
v podstatě rovnoměrná v celém půdorysu budovy; do výpo-
četního modelu byla zavedena tuhost podloží [11] odpovída-
jící deformaci betonových pásů pod pružinovými prvky v in-
tervalu 3,4–4,3 mm. Výpočetní model celé budovy je uveden 
na obr. 1a, rozmístění pružinových prvků Gerb je zřejmé 
z obr. 1b.

Na příkladu analyzované konstrukce je ukázána efektiv-
nost použité vibroizolace v porovnání se stejnou budovou bez 
vibroizolace při buzení vibracemi od provozu vlaků v metru 
v pražských podmínkách.

Zatížení vibracemi z metra
Vhodný časový průběh vibrací od vlaků metra, jako dy-

namické zatížení, byl převzat z měření vibrací autorů tohoto 
článku, provedených před výstavbou budovy. Při měření, za-
hrnujících vždy několik průjezdů vlaků metra, byly vibrace 
opakovaně zaznamenávány po 10 minutách. Průjezd vlaku 
se projevoval na měřených stanovištích vibracemi s trváním 
přibližně 12 s. Intenzita vibrací na měřených záznamech po-
stupně narůstala, nebo klesala, v závislosti na rychlosti jízdy 
vlaku (při rozjezdu ze stanice, nebo naopak při brzdění při 
příjezdu vlaku do stanice). Z hlediska frekvenčního slože-
ní vibrací jsou dominantní špičky od vlaků metra přibližně 
v intervalu od 30 Hz do 90 Hz, největší pak v okolí 50 Hz. 
Pro dynamický výpočet budovy byla použita část záznamu 
zrychlení o délce 5 s, zahrnující vibrace s nejvyšší intenzi-
tou a odpovídající přibližně polovině trvání průjezdu celého 
vlaku. Vzhledem k použitému časovému kroku výpočtu a do-
minantnímu frekvenčnímu intervalu vibrací je použitá délka 
buzení od průjezdu vlaků metra dostačující. Časový průběh 
použitého normalizovaného buzení pro svislý a horizontální 
směr uvádí obr. 2. Při měření vibrací odpovídá zrychlení ma-
ximálním špičkovým výkmitům zrychlení kmitání – svisle až 
18,0 mm/s2, horizontálně až 15,9 mm/s2.

Pro výpočet dynamické odezvy programem SCIA Engi-
neer [3] byl zvolen časový krok výpočtu 2 ms (500 Hz) s do-
bou výpočtu 8 s; po ukončení dynamického buzení o délce 
5 s (obr. 2) konstrukce dokmitává ve volném kmitání. Při vý-
počtu bylo použito poměrné tlumení 3 % kritického útlumu.

Použité časové průběhy vibrací jsou uvedeny ve zrychle-
ní kmitání. Pro dynamický výpočet konkrétním programem 
je třeba zadat působící zatížení jako časový průběh síly [6], 
[8], [9]. Protože zrychlení pohybu je podle Newtonova zá-
kona úměrné velikosti síly, lze normalizovaný časový prů-
běh zrychlení použít jako časovou funkci průběhu silového 
zatížení. Tato stejná časová funkce zatížení byla použita ve 
všech zatěžovaných bodech výpočetního modelu. Dynamic-
ké zatížení je ve výpočetním modelu zavedeno jako bodo-
vé v ekvidistantních vzdálenostech, odpovídající rozmístění 
prahů, patek a desek základové konstrukce pod pružnými 
prvky. Jsou tedy zanedbány ztráty v přenosu vibrací na kon-
taktu mezi podložím a základovou konstrukcí [7], [9], [10] a 
v tomto případě také útlum vibrací se vzdáleností působiště 
zatížení v základové konstrukci od zdroje vibrací (půdorys 
základů je relativně malý v porovnání s jeho vzdáleností od 
metra). Oba tyto předpoklady jsou na straně bezpečné a zvy-
šují konzervativnost řešení.

Dynamický výpočet odezvy
Dynamická analýza byla provedena programem Scia En-

gineer [3]. Výpočet časového průběhu vynuceného kmitání 
na základě buzení nestacionární (naměřenou) časovou funk-
cí buzení provádí výpočetní program rozkladem buzení do 
vlastních tvarů kmitání. 

Výpočetní modely odpružené i neodpružené konstruk-
ce byly v síti bodů na základové konstrukci zatíženy nor-
malizovanou časovou funkcí (v bezrozměrném zrychlení,  
obr. 2), vynásobenou jednotkovým zrychlením. V dalším kro-
ku výpočtu bylo jednotkové zrychlení upraveno (navýšeno) 
tak, aby dynamická odezva pásů v bezrozměrných výchyl-
kách byla ve směru buzení přibližně jednotková. Pak poměr-
né výchylky v ostatních částech konstrukce odpovídají na-
výšení (pokud jsou vyšší než 1) nebo snížení vibrací (pokud 
jsou nižší než 1) v této části konstrukce v porovnání s budi-
cími vibracemi.

Tvar vypočteného časového průběhu poměrné svislé dyna-
mické výchylky stropní desky 3. NP je v tomto případě pro 
porovnání uveden na obr. 3 pro vybrané místo ve střední části 
desky (mezi výztuhami desky) přibližně ve čtvrtině půdory-
su ze strany delší podélné strany. Z porovnání vypočtených 
průběhů je patrný vliv odpružení budovy pomocí prvků Gerb 
na pokles intenzity vibrací (přibližně desetinásobný) s tím, že 
dominantní vibrace odpružené budovy odpovídají vlastním 
frekvencím uložení budovy na prvcích Gerb. 

Výpočet vlastního kmitání budovy byl proveden pro ne-
odpruženou i odpruženou konstrukci. Pro každý z obou typů 
uložení konstrukce bylo vypočteno 300 nejnižších vlastních 
frekvencí (přibližně do 15 Hz) a vlastních tvarů kmitání. Pro 
tento počet vlastních frekvencí a tvarů byla splněna podmín-
ka rozkmitání minimálně 90 % hmoty budovy.

Základní ohybové frekvence konstrukce jako celku začínají 
od 0,9 Hz pro neodpruženou soustavu a od 0,7 Hz pro odpru-
ženou soustavu. Nejnižší vlastní frekvence kmitání stropních 

Obr. 2. Časový průběh naměřeného normalizovaného  
zrychlení vibrací

a) svislé buzení, b) horizontální buzení

a)

b)
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desek jsou přibližně od frekvence 2,8 Hz pro neodpruženou 
soustavu a od frekvence 2,6 Hz pro odpruženou soustavu. Při 
těchto frekvencích se rozkmitává většina stropních desek, což 
svědčí o skutečnosti, že z hlediska tuhosti i hmotnosti mají 
velmi podobné parametry.

Základní ohybové frekvence objektu jako celku jsou tedy 
velmi nízké, což je dáno poddajností ocelové nosné konstruk-
ce budovy. Rovněž frekvenční rozestupy mezi jednotlivými 
vlastními frekvencemi jsou v řádu desetin a setin hertzů. Frek-
venční spektrum je tedy velmi husté. Také rozdíly ve vyšších 
vlastních frekvencích mezi odpruženou a neodpruženou sou-
stavou jsou rovněž v řádu desetin hertzu.

Vzhledem k odpružení budovy je rozmístění základních 
vlastních frekvencí do nízkých hodnot příznivé. Z hlediska 
dynamické odezvy objektu na účinky dynamického zatížení 
od vnějších zdrojů je rozhodující co nejnižší naladění osaze-
ní budovy. To se projevuje kývavým (ohybovým) kmitáním 
objektu, vertikálním a horizontálním posuvným kmitáním 
objektu jako celku na pružných prvcích nebo kroutivým kmi-
táním celé konstrukce nebo jeho částí.

Pro stanovení frekvenčního složení odezvy konstrukce 
byl použit program NextView [4], do kterého byly načteny 
časové průběhy poměrných výchylek (obr. 3) ve vybraných 
bodech a vypočtena pomocí numerické derivace výchylek 
jejich spektra FFT, která udávají efektivní poměrné hodnoty 
v uvažovaném frekvenčním pásmu (obr. 4). 

S přihlédnutím k metodice stanovení poměrných výchylek 
je pravděpodobná dostatečně konzervativní prognóza kmitá-
ní konstrukce v efektivních zrychleních součinem naměře-
ných špičkových zrychlení a efektivních poměrných hodnot 
spekter FFT pro příslušné frekvence. Pro přepočet spekter na 
úrovni základové konstrukce byla odečtena maximální špič-

ková zrychlení z naměřených časových průběhů v několika 
po sobě následujících frekvenčních oknech (intervalech). 
Průměrná špičková zrychlení na úrovni vnesení buzení do 
základové konstrukce byla použita pro přepočet vypočtených 
spekter FFT. 

Díky odpružení konstrukce budovy pružinovými prvky se 
frekvenční signál odezvy přerozdělí do oblasti nízkých frek-
vencí, odpovídajících vlastním frekvencím odpružení budovy 
na prvcích Gerb ve frekvenčním intervalu vlastních frekvencí 
přibližně mezi 3-6 Hz. Z hlediska intenzity vibrací jsou pak 
pro posouzení odezvy významné frekvenční složky přibližně 
v rozmezí mezi 1-15 Hz, nejvýše do 20 Hz. Vyšší frekvenční 
složky buzení díky odpružení jsou výrazně utlumeny a pře-
nesou se do budovy na zanedbatelně malých amplitudách 
kmitání v porovnání s nízkofrekvenčními složkami. To je 
zřejmé z prognózy kmitání (obr. 4). Kromě vlivu odpružení 
je velikost odezvy odpružené soustavy také ovlivněna me-
todou výpočtu odezvy, tedy rozkladem buzení do vlastních 
tvarů kmitání. V rámci dynamického výpočtu bylo použito 
300 vlastních tvarů kmitání přibližně v intervalu do 15 Hz, 
které v porovnání s vlastními frekvencemi odpružení, a dále 
i s přihlédnutím k dalšímu zjednodušení (zejména modelová-
ní podloží, bodovému působení zatížení, zanedbání útlumu 
buzení se vzdáleností, přepočtu bezrozměrných výchylek na 
efektivní zrychlení) lze považovat za dostatečné. Tato zjed-
nodušení vnášejí do výpočtu odezvy nejistoty v řádu desítek 
procent, které se jeví přijatelné pro dynamický výpočet slo-
žité stavební konstrukce, u níž je řada parametrů odhadována 
nebo významně zjednodušována. 

U neodpružené konstrukce sice také dochází k mírnému 
přerozdělení frekvenčního signálu a útlumu vibrací s ohle-
dem na poddajnost konstrukce, nicméně vyšší frekvenční 
složky jsou u neodpružené konstrukce dominantní a odpo-
vídají některým z dominantních frekvencí buzení, které jsou 
blízké vlastním frekvencím budovy (nebo vyšším harmonic-
kým frekvencím) příslušné části konstrukce.

Posouzení dynamické odezvy
Z hlediska první skupiny mezních stavů (únosnosti kon-

strukce) jsou vibrace od dopravy, které se z okolního prostře-
dí přenášejí do budovy, relativně nízké a pro únosnost kon-
strukce jako celku a jejích jednotlivých částí nevýznamné. 

Obr. 3. Výpočtová prognóza časového průběhu výchylky kmitání  
ve svislém směru ve vybraném bodě ve 3. NP

 a) neodpružená konstrukce, b) odpružená konstrukce

a)

b)

Obr. 4. Vypočtené frekvenční spektrum FFT odezvy konstrukce  
ve svislém směru ve vybraném bodě ve 3. NP

 a) neodpružená konstrukce, b) odpružená konstrukce

a)

b)
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Při zatížení vibracemi od dopravy je však významné hle-
disko druhé skupiny mezních stavů (spolehlivosti konstruk-
ce). Vliv vibrací je důležitý zvláště z hlediska působení na 
osoby a na citlivé přístroje a zařízení v budově. Pro posouzení 
je nutné znát úroveň vibrací v jednotlivých prostorách a míst-
nostech budovy.

Kritéria pro posouzení vibrací podlah, ať již v obytných 
místnostech, nebo na pracovištích, vzhledem k osobám pra-
cujícím, pobývajícím nebo bydlícím v posuzovaném objek-
tu, jsou předepsána ČSN ISO 2631 [1] a nařízením vlády  
č. 272/2011 (hygienickými předpisy) [2], viz tab. 1.

Tab. 1. Limitní hodnoty vibrací [2]

Vibrace v chráněných vnitřních prostorech staveb  
(§ 18)[mm/s2]

průměrná vážená hodnota zrychlení  
vibrací aew

5,6

korekce pro přerušované a nepřerušované vibrace  
(které nastávají více než 3× denně) 

Součinitel Využití 
Nejvyšší 
přípustná 
hladina 

A 1,00 operační sály 5,6

B 1,41
noc / obytné místnosti,  
pokoje v nemocnicích, 
učebny 

7,9

C 2,00
den / obytné místnosti,  
pokoje v nemocnicích, 
učebny 

11,2

D 4,00 ostatní chráněné prostory, 
např. kanceláře 22,4

Pro posouzení prognózy vibrací použijeme limitní hodnoty 
celkové vážené hladiny zrychlení vibrací podle metodiky [2] 
včetně vlivu nejistot podle stejného podkladu [2], a sice hod-
noty pro chráněné prostory, mezi něž lze zařadit např. kance-
láře a obchody, se kterými se v budově uvažuje.

Tab. 2. Porovnání limitních hodnot vážené hladiny zrychlení  
[mm/s2] s prognózou vibrací 

Podlaží Suterén 1. NP 2. NP 3. NP

limitní hodnoty 
[2], tab. 1

22,4 ... pro kancelářské a obchodní   
            prostory

Neodpružená konstrukce

celková vážená 
hladina zrych-
lení s vlivem 
nejistot

15,7 23,7 26,7 71,3

Odpružená konstrukce

celková vážená 
hladina zrych-
lení s vlivem 
nejistot

1,4 8,1 5,2 3,0

Z porovnání hodnot vážených zrychlení v tab. 2 s limitními 
v tab. 1 vyplývá, že kmitání neodpružené konstrukce s uváže-
ním frekvence kmitání a váhy jednotlivých frekvenčních slo-
žek je větší, než jsou přípustné limity podle požadavků hygie-
nických předpisů pro chráněné prostory. Z hlediska vibrací je 
proto návrh neodpružené konstrukce nevyhovující. Odpruže-
ná konstrukce s relativně velkou rezervou splňuje požadavky 
nařízení vlády [2]; navržené odpružení konstrukce je účelné a 
z hlediska vibračního zatížení vyhovující. 

Závěr
Při jízdě vlaků metra vznikají vibrace, které se šíří do okol-

ních budov buď přímým kontaktem, nebo geologickým pro-
středím. Článek je věnován možnostem provedení ochrany 
budovy pomocí pružinových vibroizolačních prvků tak, aby 
přenos vibrací do chráněné konstrukce byl omezen.

Pro vibroizolaci lze obecně použít pružné bloky s ocelo-
vými nebo pryžovými pružinami, či z obdobných materiá-
lů vyskládaných pružin. V našem případě bylo rozhodnuto 
použít ocelové prvky od výrobce Gerb [5] na úrovni prahů 
základové konstrukce.

Na příkladu kancelářské a obchodní budovy je dokumen-
tována metodika návrhu odpružení, stanovena a posouzena 
prognóza kmitání na základě dynamického výpočtu budovy 
zatížené neperiodickým průběhem kmitání (ve zrychleních). 
Cílem, kromě stanovení prognózy odezvy, bylo i posouzení 
nutnosti odpružit relativně subtilní rámovou ocelovou kon-
strukci budovy se železobetonovými stropy.

Použité pružné prvky oddělují základovou (spodní) část 
konstrukce od horní stavby a významným způsobem snižují 
intenzitu vibrací v horní stavbě, a zároveň příznivě modifikují 
frekvenční a amplitudové charakteristiky jednotlivých podla-
ží budovy.

Osazením budovy na pružné prvky došlo ke snížení pro-
gnózy kmitání podlah jednotlivých podlaží. Řešení odpruže-
ním je velmi efektivní a umožňuje splnit požadavky norem a 
hygienických předpisů [1], [2], řešících velikost přípustných 
vibrací.

Článek vznikl za podpory projektu č. P105/11/1580 GA 
ČR „Přechodová odezva konstrukcí při krátkodobém dy-
namickém nebo rázovém zatížení od seismických účinků 
a výbuchů“. 
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Úvod
Zvýšená vlhkost ve zděných stavebních konstrukcích má 

vždy negativní dopad na jejich užitné vlastnosti. Při rekon-
strukci historických budov jde o významný problém, který  
je třeba řešit komplexně a odborně. Přítomnost vlhkosti ve 
svislých zděných konstrukcích je u historických staveb čas-
tým jevem, způsobeným absencí nebo disfunkcí hydroizo-
lační obálky spodní stavby. Obvykle se projevuje zřetelnými 
vlhkostními mapami na jeho povrchu, ve vážnějších přípa-
dech rozpadem povrchových vrstev. K degradaci omítky, a 
následně i kusového staviva a malty, dochází nejčastěji v dů-
sledku krystalizačních tlaků rozpustných solí obsažených ve 
zdivu nebo vlivem opakovaného namrzání vlhké konstrukce. 
Zvýšená vlhkost ve zdivu přispívá ke ztrátě projektovaných 
vlastností konstrukce, konkrétně dochází ke změně jejích 
mechanicko-fyzikálních vlastností (zejména modulu pruž-
nosti a pevnosti), což vede ke snižování únosnosti zdiva [1]. 
K dalším negativům, spojeným se zvýšenou vlhkostí, patří i 
zhoršení tepelně-izolačních vlastností zdiva následkem jeho 
vyšší tepelné vodivosti. Samostatným problémem je potom 
růst mikroorganizmů a plísní na povrchu vlhkého zdiva, který 
vede ke vzniku nezdravého vnitřního prostředí v budově [2].

Sanace vlhkého zdiva historických budov je v posledních 
pětadvaceti letech aktuálním tématem stavebnictví, souvise-
jícím zejména se snahou o obnovu církevních a šlechtických 
staveb, jejichž údržba byla v období před rokem 1989 větši-
nou zanedbána. Zjištění skutečného stavu sanovaného objek-
tu (stavebně-technickým průzkumem) je důležitou součástí 
celého procesu sanace budovy. Základem návrhu efektivního 
sanačního opatření (jakým je např. sanační metoda uvedená 
v [3]) musí být vždy přesná diagnóza poruch způsobených 
pronikáním vlhkosti do stavebních konstrukcí, a zejména 
zjištění jejich příčin (analýzou zdrojů vlhkosti). Stavebně-
-technický průzkum (zaměřený na vlhkost v konstrukcích) 
zahrnuje měření vlhkosti ve zdivu (sestavení vlhkostního 
profilu), posouzení technického stavu zdiva z hlediska jeho 
mechanické odolnosti a stability, chemickou analýzu zdiva 
(zjištění přítomnosti solí ve zdivu podle [4]), prokázání pří-
tomnosti mikroorganizmů a zjištění vnějších a vnitřních okra-
jových podmínek působení (zdroje vlhkosti, relativní vlhkost 
vzduchu v interiéru, charakteru terénu apod.). Stavebně-tech-
nický průzkum zahrnuje i detekci již provedených opatření 
proti vodě a vlhkosti a vyhodnocení jejich stavu. 

Měření vlhkosti zdiva

Principy měření
Pro posouzení technického stavu sanovaných historických 

konstrukcí je důležitá informace o rozložení vlhkosti ve zdi-
vu, a to jak z hlediska budovy jako celku, tak i z hlediska 
konkrétního místa (profilu stěny). Součástí vlhkostního prů-
zkumu by mělo být i sledování časové změny hodnoty vlh-
kosti v konstrukcích. Tyto údaje lze spolehlivě stanovit pouze 
měřením. Metody měření vlhkosti lze rozdělit do dvou zá-
kladních skupin. Pokud je měřenou veličinou množství vody 
v materiálu, která je oddělena od pevné fáze, jde o přímou 
metodu a vzorek se odebírá destrukčně (odseknutím, odvr-
táním). Měří-li se konkrétní fyzikální veličina v závislosti na 
měnící se vlhkosti materiálu, jde o metodu nepřímou s ne-
destruktivním odběrem vzorku. Často se používá kombinace 
některé nepřímé metody (měření přístrojem) a ověření me-
todou přímou, tj. destruktivní gravimetrickou (odběr vzorků 
a následný převoz do laboratoře). Pro stanovení vlhkostního 
zatížení objektu se vzorky odebírají z míst, která jsou z hle-
diska vlhkostního namáhání typická, nebo v místech, kde jsou 
projevy vlhnutí nejzřetelnější (rozrušené a zavlhlé omítky se 
sníženou přídržností k podkladu apod.). Objektivně lze po-
rovnat pouze údaje zjištěné ze vzorku stejného materiálu, 
neboť i v případě stejně vlhkého zdiva bude naměřena růz-
ná vlhkost cihly/kamene a malty. Pro objektivnost je vhodné 
měřit vlhkost zdiva ve více časových intervalech a rozdílném 
období z hlediska vlhkostního režimu (v období častých srá-
žek a v období sucha). Obzvláště za deště se mohou objevit 
souvislosti a příčiny zvýšené vlhkosti zkoumaného objektu, 
které by jinak nebyly patrné.

Žádný základní stavební materiál, používaný v minulosti 
pro konstrukci zdiva (cihly, malta, opuka, pískovec, vápenné 
omítky a další silikátové materiály), nedosahuje díky otevře-
né pórové struktuře nulové hmotnostní vlhkosti. To je dáno 
tím, že přejímá do své struktury určitou část vody ze vzdu-
chu (ve formě vodní páry). Pro objektivní hodnocení vlh-
kosti těchto stavebních materiálů z hlediska požadovaných 
užitných vlastností stavby slouží vlhkostní stupnice. Norma 
[4] předepisuje a kategorizuje přiměřené a zvýšené hodnoty 
hmotnostní vlhkosti zdiva (tab. 1). 

Použití odporové metody ke stanovení vlhkosti 
zdiva historických budov

Ing.	Jiří	PAZDERKA,	Ph.D.
Ing.	Eva	HÁJKOVÁ

	 ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Článek se zabývá měřením vlhkosti zděných konstrukcí historických budov. Speciální pozornost je věnována analýze 
spolehlivosti odporové metody, jejíž přesnost byla ověřena na konkrétní historické budově a následně posouzena její 
využitelnost v praxi.  

Using the electrical resistivity method for detecting moisture in historic masonry

The article deals with the moisture measurement of historic masonry. Special attention is focused on the analysis  
of reliability of the electrical resistivity method. The accuracy of the method is verified on a particular historic building 
and subsequently the use in practice is evaluated.
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Tab. 1. Klasifikace vlhkosti zdiva podle [4] 

Vlhkost zdiva w [%] Vlhkost

w < 3 velmi nízká

3 ≤  w < 5 nízká

5 ≤  w < 7,5 zvýšená

7,5  ≤  w < 10 vysoká

w > 10 velmi vysoká
 
Gravimetrická metoda

Jednou z nejpoužívanějších  a nejpřesnějších  metod měře-
ní vlhkosti zdiva je metoda gravimetrická, založená na vážení 
odebraného vzorku zdiva (kusového staviva, malty, omítky) a 
porovnání hmotnosti „vlhkého“ vzorku (po odebrání) s hmot-
ností vysušeného vzorku. Vážení a vysoušení vzorků se pro-
vádí v laboratoři. Pro menší množství vzorků (2-3 kusy) je 
možné stanovit vlhkost gravimetricky přímo na místě měře-
ného objektu na speciálních přenosných vahách se zabudova-
nou topnou spirálou. Přesnost metody je dána zejména tím, 
že není závislá na znalosti technických parametrů měřeného 
materiálu (u historických konstrukcí jsou často obtížně zjis-
titelné), a není tedy třeba zjištěné hodnoty upravovat pomocí 
kalibračních vztahů. Metoda navíc není zatížena téměř žád-
nými rizikovými faktory, typickými pro měření vlhkosti pří-
stroji. Díky tomu  je často využívána pro kalibraci ostatních 
nepřímých metod. V současné době ji jako jedinou uznává 
soud při reklamacích a sporech mezi projektanty, zhotoviteli 
a zákazníky.

Hlavním problémem metody je v řadě případů nemožnost 
odběru zkušebních vzorků (historicky cenné povrchy, nepři-
jatelné estetické znehodnocení vnitřních i vnějších povrchů). 
Pro odběr vzorků z povrchu zdiva se používá sekáč a kladivo, 
z hloubky odvrt příklepovou vrtačkou (vzorek je práškovi-
tý). Při hloubkovém odběru se však vrták zahřívá, dochází 
ke snížení vlhkosti odvrtaného materiálu, což může výraz-
ně ovlivnit výsledky měření. Pro získání vzorků z větších 
hloubek zdiva je proto třeba používat vrtáky větších průměrů 
s nižšími otáčkami (tím se ovšem značně prodlužuje proces 
vrtání a snižuje množství odebraných vzorků v daném čase). 
U vzorků získaných odvrty je vždy nutné přičíst k naměře-
né hodnotě vlhkosti přirážku (2-3 %). V době mezi odběrem 
vzorků in-situ a laboratorním měřením (dopravou) může dojít 
k částečnému vysušení vzorků a tato prodleva může ovlivnit 
přesnost získaných hodnot (záleží na způsobu uchování vzor-
ků během přepravy do laboratoře).

Kapacitní přístroje
V případě volby nepřímé metody pro měření vlhkosti zdiva 

je normou [4] doporučeno použití kapacitního přístroje. Ka-
pacitní vlhkoměry mají uvnitř zabudovanou dvojici elektrod, 
vytvářejících měřicí kondenzátor, jehož dielektrikem je zkou-
maný stavební materiál. Se změnou vlhkosti prostředí se mění 
i kapacita kondenzátoru. Výsledky měření však neudávají 
přímo hodnotu hmotnostní vlhkosti, tu je nutné z poskytova-
ných údajů přepočítat využitím kalibrační křivky, která je pro 
jednotlivé stavební materiály odlišná. Moderní kapacitní pří-
stroje, u nichž je možné materiálovou charakteristiku nastavit 
předem, tento přepočet provádějí samo pomocí zabudované-
ho softwaru a na displeji zobrazí hodnotu vlhkosti měřeného 
materiálu (obr. 1). Hlavní výhodou je snadné měření vlhkosti 
(pouhým přiložením vlhkoměru ke stěně) na mnoha místech 

objektu v relativně krátkém časovém úseku. Přístrojem je tak 
možné zjistit vlhkost povrchové vrstvy bez mechanického 
poškození povrchu stavební konstrukce. Jde tedy o nede-
struktivní metodu vhodnou pro použití v historicky cenných 
interiérech, ale také všude tam, kde je z estetických nebo ji-
ných důvodů nepřijatelné odebírat vzorky destruktivně. Další 
výhodnou kapacitního měření je zanedbatelný vliv jak okolní 
teploty, tak případných sloučenin solí rozpuštěných ve vodě a 
obsažených ve zdivu, na výsledky měření. 

Obr. 1. Kapacitní vlhkoměr se zabudovanými materiálovými 
charakteristikami

Je však třeba se zmínit, že kapacitní způsob měření je přes-
ný pouze pro místa s nízkou vlhkostí zdiva (cca do 6 %). Při 
vyšší vlhkosti v konstrukci již nelze získat výsledky s poža-
dovanou přesností, jejich vypovídací hodnota je pouze orien-
tační. Nezřídka je tak možné v konstrukci přístrojem zazna-
menat velmi rozdílné hodnoty, naměřené v malé vzdálenosti 
od sebe. Dalším negativem, spojeným s kapacitním měřením 
vlhkosti, je poměrně malá hloubka měření, která je obvykle 
pouze 10-25 mm pod povrchem zdiva. Tímto způsobem tedy 
není možné zaznamenat celý vlhkostní profil stěny, neboť 
nelze měřit uvnitř konstrukce. Při zatížení zdiva vzlínající 
vlhkostí však bývá nejvyšší hodnota vlhkosti právě upro-
střed konstrukce (v povrchových vrstvách dochází ke snížení 
vlhkosti difúzí vodní páry). Kapacitní metoda je tak obvykle 
vhodná pouze ke zjišťování povrchové vlhkosti, tedy ke zjiš-
tění hranice vlhkostní mapy. Výsledky naměřené kapacitním 
přístrojem mohou sloužit pro orientační (předběžné) stanove-
ní vlhkosti stavebních konstrukcí, které je vždy nutné doplnit 
přesnější metodou.  

Odporové přístroje
Ke zjištění hmotnostní vlhkosti historického zdiva in-situ 

je možné využít také odporový vlhkoměr. Měření je založe-
no na principu vedení elektrického proudu pórovitou látkou, 
přičemž se měří velikost měrného odporu látky, který se vý-
razně mění v závislosti na vlhkosti. Vlhkost (společně s roz-
toky solí vyskytujících se ve zdivu) tvoří z hlediska vedení 
elektrického proudu vodivý elektrolyt s různou koncentrací, 
přičemž platí, že elektrická vodivost se zvyšuje se zvyšují-
cím se obsahem vody ve zdivu. Vlhké zdivo je proto možné 
považovat za polovodivý nehomogenní materiál. Stejně jako 
u kapacitních přístrojů musí být i u odporového měření zjiš-
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těné hodnoty upraveny pomocí kalibračních vztahů. Moderní 
odporové vlhkoměry mají v softwarovém vybavení obvykle 
rozsáhlý katalog materiálových charakteristik, díky němuž 
jsou schopny zobrazit hodnotu hmotnostní vlhkosti podle [1], 
vypočítanou podle integrované kalibrační křivky daného ma-
teriálu. Odporové vlhkoměry se využívají především k měře-
ní vlhkosti dřeva (pomocí hrotových sond), jejich využití při 
průzkumu vlhkého zdiva je spíše výjimečné. 

Hlavní výhodou odporových vlhkoměrů proti kapacitním 
přístrojům je možnost měření v téměř libovolné hloubce 
zdiva. Kartáčové sondy (obr. 2) jsou aplikovány do dvou 
předvrtaných otvorů v předepsané vzdálenosti od sebe. Pro 
hloubku měření je limitující pouze délka sond (vyrábějí se 
obvykle v několika délkách, až do 300 mm). Tímto způso-
bem je možné sestavit úplný vlhkostní profil stěny. Při vrtání 
otvorů z obou stran zdiva a použití sond délky 300 mm je 
tak možné analyzovat zdivo až do tloušťky 750 mm. Další 
významnou výhodou odporového měření je vyšší přesnost 
získaných hodnot proti kapacitním přístrojům. 

Obr. 2. Měření vlhkostního profilu zdiva odporovým vlhkoměrem
(s kartáčovými sondami)

Přesnost měření odporových přístrojů může být v ojedině-
lých případech ovlivněna přechodovým odporem mezi elek-
trodami a zdivem. Tomu však lze předejít aplikací speciální 
vodivé pasty na konce kartáčových sond (většinou to není 
třeba). Rizikovým faktorem může být i vysoký obsah solí 
(ovlivňují vodivost stavebního materiálu) ve vlhkém zdivu. 
V takovém případě je možné považovat výsledky za přesné 
pouze při nižší vlhkosti (do 6 %). U nezasoleného zdiva lze 
ovšem odporovými přístroji dosáhnout výrazně přesnějších 
výsledků než kapacitními vlhkoměry, zejména při rovnoměr-
ném rozložení vlhkosti ve zdivu. Hlavní nevýhodou odporo-
vého měření proti kapacitnímu je nutnost vrtání otvorů pro 
sondy. Jde tedy o destruktivní metodu, neboť dochází k urči-
tému poškození měřené konstrukce. Obvykle jsou však vrtá-
ny otvory menších profilů (6-8 mm), nejde tak o zásadní po-
rušení povrchu zdiva a vrty je možné následně snadno zakrýt.

Další přístroje
Mikrovlnné měření je typem dielektrické metody, která vy-

užívá vlivu vlhkosti zdiva na útlum mikrovlnného záření při 
průchodu prostředím pórovité látky. Znamená to, že se zjišťu-
je poměr mezi dielektrickou konstantou vody a materiálem.  
Tímto způsobem lze ve zkoumaném materiálu určit i velmi 

malé množství vody. Mikrovlnný senzor měřicího přístroje 
obsahuje zařízení, které umožňuje proniknout nedestruktivně 
až do hloubky 30 cm. Je tedy vhodný ke zjišťování vlhkosti 
uvnitř měřeného materiálu. Maximální hloubka průniku se 
výrazně snižuje, pokud je materiál na povrchu značně provlh-
lý. Mikrovlnné měření je téměř nezávislé na obsahu solí ve 
zdivu. Zjištěné hodnoty je však třeba interpretovat jako rela-
tivní, protože mikrovlnným měřením lze zjistit pouze rozdíl 
mezi suchými a vlhkými materiály. 

Radiometrické měření umožňuje měřit objemovou vlhkost 
zdiva historických budov bez jeho porušení. Metoda je zalo-
žena na moderaci rychlých neutronů, převážně atomy vodí-
ku. Ve vlhkém prostředí dochází k tomu, že rychlé neutrony 
jsou zpomalovány srážkou s vodíkovými jádry. Ve chvíli, kdy 
mají stejnou tepelnou rovnováhu s jádry prostředí, jsou tyto 
neutrony registrovány detektory pomalých neutronů, které 
jsou připojeny na vyhodnocovací jednotku. Platí, že čím je 
materiál vlhčí, tím je odezva detektoru větší. Měření vlhkosti 
tímto způsobem může být nepřesné u materiálů obsahujících 
vázanou vodu, nebo u prvků, které pohlcují pomalé neutrony, 
např. Cl, Cd, K, Br. 

Vhodnost odporové metody 
I přes značné výhody, které poskytuje odporové měření 

vlhkosti, je jeho používání při průzkumu vlhkého zdiva his-
torických budov spíše vzácností. Většímu uplatnění brání jak 
určitá nedůvěra odborné veřejnosti k přístrojovému měření 
vlhkosti (bez rozlišení metod), tak větší pracnost při měření 
v porovnání s kapacitními přístroji. Vzhledem ke značné ne-
přesnosti kapacitních přístrojů (zejména u budov s velmi vlh-
kými konstrukcemi) je však poptávka po přesnějším způsobu 
měření vlhkosti in-situ zcela na místě. Odporová metoda má 
tak díky svému funkčnímu principu a z něho vyplývající vyš-
ší přesnosti měření do budoucnosti velký potenciál. 

Objektivní přesnost odporového měření vlhkosti lze po-
soudit pouze jeho přímou komparací s gravimetrickou me-
todou. Na referenčním historickém objektu bylo využito mě-
ření oběma způsoby ve stejnou dobu a na stejných místech 
tak, aby byly výsledky porovnatelné. Pro vyvození objek-
tivních závěrů bylo třeba získat dostatečně velký soubor dat, 
tzn. provést dostatečné množství sond, aby byla eliminována 
chyba měření. Pro pouhou komparaci naměřených hodnot 
by samozřejmě bylo možné provést pouze laboratorní měře-
ní na vybraném historickém kusovém stavivu (např. plných 
pálených cihlách). Takové měření by však nezohledňovalo 
specifika spojená s průzkumem historických budov a z toho 
vyplývající rizikové faktory pro přesnost výsledků získaných 
odporovou metodu (i gravimetrií). Pokud tedy mělo být cí-
lem analýzy vyvodit závěry směrem ke stavební praxi, bylo 
nutné provést porovnávací měření přímo na konkrétním his-
torickém objektu. Pro komparaci výsledků odporové meto-
dy s gravimetrickou byl vybrán dostatečně rozsáhlý objekt 
se značnými poruchami spodní stavby způsobenými vodou 
vzlínající z podloží.

Popis objektu
Zámek Poříčí, situovaný v obci Boršov nad Vltavou, se 

nachází asi 5 km jihozápadně od Českých Budějovic na pra-
vém vyvýšeném břehu řeky Vltavy (katastrálně vedený pod 
parcelním číslem 386). Objekt je od roku 1958 památkově 
chráněn, do Ústředního seznamu kulturních památek České 
republiky (ÚSKP) byl zapsán pod číslem rejstříku 36124/3- 
-5628. Nejstarší písemná zmínka je datována z přelomu 
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14. a 15. století, od tohoto období se na Poříčí vystřídala řada 
méně významných šlechtických rodů. V roce 1621 získali zá-
mek budějovičtí dominikáni, kteří ho přeměnili během něko-
lika stavebních etap na zámecké venkovské sídlo. Od druhé 
poloviny 20. století byly prostory zámku využívány pro byto-
vé účely, v současné době je objekt opuštěný a chátrá (obr. 3).

Obr. 3. Zámek Poříčí (Boršov nad Vltavou)

Objekt je založen na základových pásech z lomového kame-
ne. Podle průzkumu úrovňe hladiny podzemní vody v blízké 

kopané studni byla odhadnuta poloha hladiny podzemní vody 
přibližně 4,5 m pod povrchem terénu. Nosné stěny objektu 
jsou v úrovni suterénu a 1. NP převážně ze smíšeného (cihlo-
-kamenného) zdiva, jejich tloušťka je proměnná 620-1 000 
mm. Objekt je z větší části podsklepen, stropní konstrukci 
suterénu tvoří cihelné klenby. Většina svislých nosných kon-
strukcí v rozsahu suterénu, první nadzemní podlaží vykazuje 
viditelné poruchy způsobené vlhkostí vzlínající z podzákladí.

 Měření vlhkosti sondami
Vlhkost stavebních konstrukcí (obvodových stěn a pilířů) 

byla měřena v deseti vlhkostních profilech (A až J),  v ka-
ždém z nich ve výškové úrovni 0,1; 0,5 a 0,8 m nad povr-
chem terénu. Ve všech třiceti profilech (obr. 4) proběhlo od-
porové měření přístrojem Greisinger GMH 3810 s využitím 
hloubkových kartáčových sond (obr. 5). Do každé stěny/
pilíře byly vyvrtány dva otvory Æ 6 mm v osové vzdálenos-
ti 90 mm, hluboké 100 mm. Do těchto otvorů byly vsunuty 
kartáčové sondy s kartáčky, umístněnými v koncové oblasti 
sondy v délce 50 mm, tzn. reálná hloubka měření byla při-
bližně 75 mm pod povrchem stěny. V každém profilu byly 
rovněž odsekány vzorky a ještě týž den převezeny do dia-
gnostické laboratoře Katedry konstrukcí pozemních staveb 
Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zde bylo ihned zahájeno 
měření vlhkosti vzorků gravimetrickou metodou (obr. 6,  
obr. 7). Z porovnání bylo zřejmé, že hodnoty vlhkosti namě-

Obr. 4. Půdorys objektu s vyznačeným umístěním sond
(uvedené hodnoty vlhkosti byly získány gravimetricky)
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řené odporovým přístrojem jsou výrazně vyšší než hodnoty 
naměřené gravimetricky v laboratoři. Vzhledem k tomu, že 
gravimetrická metoda je jedinou přesnou metodou pro sta-
novení vlhkosti stavebního materiálu, bylo nutné provést ko-
rekci výsledků naměřených přístrojem (kalibrace přístroje). 

Obr. 5. Měření vlhkosti zdiva odporovým přístrojem

Obr. 6.  Měření váhového úbytku vzorku – gravimetrická metoda 

Obr. 7.  Vysoušení vzorků v sušárně – gravimetrická metoda

Vyhodnocení výsledků
Získané hodnoty byly podrobeny porovnávací analý-

ze s cílem nalézt převodní koeficient K [-] mezi hodnotami 
z odporového wodpor. [%] a gravimetrického wgrav. [%] měření 
vlhkosti. Výsledná hodnota koeficientu K [-] byla stanovena 
aritmetickým průměrem ze vzájemného poměru Ki [-] mezi 
jednotlivými hodnotami vlhkosti naměřenými gravimetricky 
a odporově (tab. 2). Tímto způsobem byla získána hodnota 
převodního koeficientu K = 0,41. 

Tab. 2.  Stanovení převodního koeficientu K [-] 

Profil Sonda Výška 
[m]

Hmotnostní vlhkost wgrav./ wodpor.

wodpor. 

[%]
wgrav.

 [%]
Ki 
[–]

A

A1 0,1 38,2 15,7 0,41

A2 0,5 34,8 13,7 0,39

A3 0,8 31,0 12,9 0,42

B

B1 0,1 39,8 16,5 0,41

B2 0,5 34,2 12,6 0,37

B3 0,8 17,6 7,3 0,41

C

C1 0,1 23,0 10,2 0,44

C2 0,5 20,5 8,4 0,41

C3 0,8 15,2 7,6 0,50

D

D1 0,1 39,9 16,5 0,41

D2 0,5 35,7 16,1 0,45

D3 0,8 33,2 13,8 0,42
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pokračování tab. 2

E
E1 0,1 39,7 16,4 0,41
E2 0,5 38,3 15,9 0,42
E3 0,8 25,7 12,9 0,46

F
F1 0,1 39,6 16,4 0,41
F2 0,5 36,2 15,5 0,43
F3 0,8 34,0 14,2 0,42

G
G1 0,1 29,4 12,0 0,41
G2 0,5 28,7 11,1 0,39
G3 0,8 19,6 7,3 0,37

H
H1 0,1 40,2 16,7 0,42
H2 0,5 39,9 16,4 0,41
H3 0,8 34,1 15,8 0,46

I
I1 0,1 40,8 16,9 0,41
I2 0,5 38,1 15,0 0,39
I3 0,8 32,5 13,4 0,41

J
J1 0,1 33,2 12,7 0,38
J2 0,5 31,6 10,2 0,32
J3 0,8 21,1 8,7 0,41

Průměrný koeficient K = 0,41

Závěr
Výsledky komparativní analýzy mezi hodnotami naměře-

nými odporovou a gravimetrickou metodou ukázaly, že od-
porové měření (přístrojem Greisinger GMH 3810) výrazně 
navyšuje reálnou hodnotu hmotnostní vlhkosti ve stavební 
konstrukci. Zároveň se však ukázalo, že tento „přírůstek“ je 
poměrově téměř vždy konstantní (vzhledem k možné chybě 
měření). V případě použití převodního koeficientu (který je 

však nutné stanovit individuálně pro každý odporový pří-
stroj) lze tedy odporové měření vlhkosti zdiva považovat za 
velmi přesné a spolehlivé, zejména v porovnání s kapacitními 
přístroji. Velkou výhodou odporového způsobu měření je i 
možnost měřit vlhkost ve větší hloubce pod povrchem zdiva 
(v závislosti na délce kartáčové sondy). Díky tomu je možné 
sestavit úplný vlhkostní profil průřezu stěny, čehož nejsou 
kapacitní přístroje schopny (měří vlhkost pouze do hloubky 
10-25 mm pod povrchem zdiva). Využitím odporového pří-
stroje je proti gravimetrickému měření možné přesné hodno-
ty vlhkosti získat mnohem rychleji v téměř libovolném místě 
konstrukce (limitující je pouze délka sondy). 

Článek byl vytvořen za podpory projektu SGS13/110/
OHK1/2T/11.
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Úvod
Nepálená hlína se ve větší míře začíná znovu objevovat 

v moderních budovách a zažívá určitou renesanci. Kromě ne-
sporných environmentálních kvalit má proti jiným stavebním 
materiálům na silikátové bázi (betonům, keramice) i lepší 
schopnost přijímat vzdušnou vlhkost z prostředí a znovu ji do 
prostředí odevzdávat. Tato vlastnost umožňuje při její apli-
kaci v interiérech budov dosahovat stabilnějšího vlhkostního 
mikroklimatu, a to s vyloučením aktivních a energeticky ná-
ročných systémů. Tímto způsobem lze jednak zlepšit kvalitu 
vnitřního prostředí v budovách a jednak snížit jejich nároky 
na provozní energie.

Takto lze nepálenou hlínu využít v budovách s dlouhodo-
bým pobytem osob (obytných a administrativních budovách, 
školách, nemocnicích, domovech pro seniory), v nichž je žá-
doucí pasivně regulovat relativní vlhkost v mezích příznivých 
lidskému organizmu (45-50 %) [1]. Využití je perspektivní 
rovněž v provozech, v nichž je třeba relativní vlhkost stabili-
zovat z jiných důvodů (archivech, galeriích, skladech), jako 
je tomu např. u projektu skladu pro sušení a zpracování bylin 
New Ricola Herb Center společnosti Ricola AG architektů 
Jacquese Herzoga a Pierra de Meurona (obr. 1). Pro dosažení 
stabilního tepelně-vlhkostního mikroklimatu jsou zde použity 
masivní obvodové stěny z prefabrikovaných panelů z dusané 
nepálené hlíny tloušťky 0,5 m obklopující celý sklad rozměru 
cca 30 × 50 m a výšky 10 m. 

Obr. 1. Projekt New Ricola Herb Center (Basilej, 2013)

Nejběžnější je použití nepálené hlíny v podobě jílových 
omítek. Ty však pro omezení smršťování a tvorby trhlin ob-
sahují 60-70 % písku, což není z hlediska sorpčních vlastností 
příznivé. Písková zrna mají malou schopnost vázat vzdušnou 

vlhkost, což je dáno jejich minimální pórovitostí, resp. vnitř-
ním povrchem. Technologie dusané hlíny, zejména pokud je 
využito prefabrikace, však umožňuje zachovat vyšší podíl jí-
lové složky, a tím zvýšit sorpční potenciál. 

Měření sorpčních vlastností je součástí dlouhodobého vý-
zkumu využití nepálené hlíny v moderních stavebních kon-
strukcích, který probíhá na Fakultě stavební ČVUT v Praze, 
Katedře konstrukcí pozemních staveb (obr. 2). Současný 
projekt se zabývá vývojem a využitím nosných prefabrikova-
ných panelů z dusané hlíny [2]. 

Hliněná směs pro výrobu dusaných panelů, sestávající ze 
surového hliněného materiálu s přísadou pouze 10 % písku, 
je výsledkem experimentální optimalizace založené na dvou 
základních kritériích, a to minimalizaci smršťování pro ome-
zení vzniku trhlin, jejichž rozvoj je s klesajícím obsahem pís-
ku intenzivnější a maximalizaci schopnosti sorpce vzdušné 
vlhkosti, která s rostoucím obsahem písku klesá.

Cílem této fáze projektu bylo stanovit: 
– sorpční vlastnosti hliněné směsi použité pro výrobu  

dusaných hliněných panelů, 
– vyhodnotit vliv obsahu písku, 
– odvodit funkční popis příslušných sorpčních izoterem vy-

užitelný v matematických modelech vlhkostního chování 
hliněných konstrukcí v rámci budov. Článek prezentuje 
první ucelenou sadu výsledků pokračujícího výzkumu.

Obr. 2. Statická zkouška únosnosti stěny o výšce 3,0 m, šířce 1,8 m  
a tloušťce 0,2 m z prefabrikovaných panelů 900×600×200 mm  

z dusané hlíny [3]

Nepálená hlína má proti stavebním materiálům na silikátové bázi násobně lepší schopnost pracovat se vzdušnou vlh-
kostí. Tato vlastnost umožňuje při její aplikaci v interiérech budov dosahovat stabilnějšího vlhkostního mikroklimatu. 
Článek se zabývá stanovením sorpčních křivek tří hliněných směsí a jejich matematickým popisem pro využití v počí-
tačové simulaci.

Sorption properties of rammed earth mixtures

Better hygroscopic properties of clay in comparison to other building materials enable its use to improve the quality 
of internal microclimate from the point of view of relative humidity. The paper deals with determination of sorption 
isotherms of three different clay-based materials and their mathematical description. This can be used for further  
computer simulation. 

Sorpční vlastnosti dusaných hliněných směsí
Ing. Jan RICHTER

Ing. Kamil STANĚK, Ph.D.
Ing. Jan RŮŽIČKA, Ph.D.

Ing. arch. Filip HAVLÍK
ČVUT v Praze – Fakulta stavební
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Sorpce a sorpční křivka
Schopnost materiálu vázat vzdušnou vlhkost (hygroskopi-

cita) je jednoznačně určena průběhem sorpční izotermy, tedy 
křivky zachycující závislost rovnovážné vlhkosti materiálu 
na relativní vlhkosti obklopujícího prostředí, při určité tep-
lotě a tlaku [8]. Typický průběh sorpční izotermy jílovitých 
materiálů ukazuje obr. 3, vodorovná osa zobrazuje relativní 
vlhkost prostředí, na svislé ose je obvykle vynesena hmot-
nostní či objemová vlhkost materiálu. Hmotnostní vlhkost u 
je charakterizována jako podíl hmotnosti vody ve vzorku a 
hmotnosti zcela vysušeného vzorku. Objemová vlhkost w je 
charakterizována jako podíl hmotnosti vody ve vzorku a ob-
jemu vzorku. Vliv vlhkosti na změnu rozměrů vzorků se ob-
vykle zanedbává. Podle toho, zda materiál vlhkost postupně 
přijímá, či odevzdává, rozeznáváme adsorpční, resp. desorpč-
ní, větev sorpční izotermy. Rozdíl mezi adsorpční a desorpční 
větví (hystereze) je dán specifickým chováním vody v póro-
vém systému materiálu [8] a je výrazný zejména u kapilárně 
pórovitých materiálů, mezi které nepálená hlína patří.

Obr. 3. Sorpční izoterma

Stanovení sorpčních vlastností

Výrobní směs a vzorky
Sorpční vlastnosti hliněných směsí určených pro výrobu 

dusaných stěnových panelů byly ověřovány na třech sadách 
vzorků. Základem všech byl surový hliněný materiál od spo-
lečnosti Claygar, složený především z hydroslíd a kaolinitu s 
malou příměsí montmorillonitu. Křivka zrnitosti je uvedena 
na obr. 4. 

Obr. 4. Křivka zrnitosti výchozí jílové suroviny Claygar

Složení jednotlivých směsí pro výrobu vzorků jsou uve-
deny v tab. 1. První směs, označená jako C_W10, je tvoře-
na pouze výchozí surovinou Claygar s 10 % záměsové vody 

(sada 1). Druhá směs, označená jako C_S10/W10, obsahova-
la navíc 10 % písku frakce 0-4 (sada 2). Jde o směs použitou 
pro výrobu dusaných stěnových panelů na obr. 2. Třetí směs, 
označená  C_S30/W10, pak obsahovala 30 % písku frakce 
0-4 (sada 3).

Tab. 1. Přehled zkoumaných hliněných směsí*

Směs
Hmotnostní podíl [%] Objem. hmot. 

v suchém stavu
[kg·m−3]písku vody

C_W10 0 10 1 950

C_S10/W10 10 10 1 976

C_S30/W10 30 10 2 022
*  C – clay, W – water, S – sand

Vzorky velikosti 40×40×160 mm vznikly udusáním směsi 
do kovových forem  pneumatickým kladivem. Bezprostředně 
po vydusání byly trámečky zbaveny forem a ruční pilou roz-
řezány. Zvolený rozměr vzorků 40×40×20 mm s hmotností 
cca 60 g (obr. 5) vycházel z rozlišení použitých vah (1 mg) 
i požadavku na krátký čas potřebný k dosažení rovnovážné 
vlhkosti. Následně vzorky vysychaly v podmínkách labora-
toře při teplotě 19 °C a relativní vlhkosti 30 %. K ustálení 
hmotnosti došlo po dvaceti dnech.

Obr. 5. Dusané hliněné vzorky

Měření sorpčních izoterem
Způsob stanovení sorpčních vlastností materiálů je popsán 

v ČSN EN ISO 12571 (730575) [5]. Vzorky mají být nejprve 
dokonale vysušeny, a poté umístěny do prostředí se známou 
relativní vlhkostí, která je v průběhu měření postupně navy-
šována. Pro udržení dostatečně stabilního prostředí v každém 
kroku měření lze použít exsikátorů s nasycenými roztoky solí 
nebo klimatickou komoru. Teplota v průběhu celého měře-
ní má být konstantní. V každém prostředí má vzorek zůstat 
tak dlouho, dokud nedojde k ustálení jeho hmotnosti. Změna 
hmotnosti vzorku pak odpovídá přírůstku či úbytku fyzikálně 
vázané, resp. kapilárně zkondenzované vzdušné vlhkosti v 
pórovém systému materiálu. Pro relevantní zachycení tvaru 
sorpční izotermy je nutné provést měření alespoň v pěti růz-
ných úrovních relativní vlhkosti prostředí.

Vzhledem k tomu, že by při počátečním normovém vy-
sušení vzorků při teplotě 105 °C mohlo dojít k chemickým 
změnám ve struktuře jílových směsí, což by ovlivnilo jejich 
sorpční vlastnosti, bylo stanovení hmotnosti suchých vzor-
ků odloženo až na konec zkoušky. Po ustálení hmotnosti v 
podmínkách laboratoře byly vzorky umístěny do skleněného 
exsikátoru, kde byly postupně vystavovány relativním vlh-
kostem uvedeným v tab. 2. 
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Tab. 2. Solné roztoky pro tvorbu relativní vlhkosti prostředí  
v exsikátoru

Nasycený 
roztok LiCl KC2H3O2 K2CO3 NH4NO3 NaCl K2SO4

RH [%] 16 23 43 62 74 98

Exsikátor  (obr. 6) byl vybaven ventilátorem pro zajiště-
ní stálého promíchávání vzduchu, a tím rychlejšího průbě-
hu zkoušky. Ustalování vzorků v exsikátoru trvalo obvykle  
4 dny, pouze v prostředí s 98% relativní vlhkostí se ustalo-
vání prodloužilo na 11 dní. Pro kontrolu parametrů prostředí 
byl v přístroji umístěn digitální záznamník teploty a relativní 
vlhkosti. Po změření adsorpční větve byly vzorky vystaveny 
stejným relativním vlhkostem v sestupném pořadí pro určení 
desorpční větve. Na závěr experimentu byly vzorky pro zjiš-
tění hmotnosti v suchém stavu vysušeny při teplotě 105 °C .

Obr. 6. Vzorky ve skříňovém exsikátoru

Matematický popis sorpčních izoterem
Pro plynulý matematický popis je výhodné sorpční izoter-

mu materiálu vyjádřit vhodnou funkční závislostí u = u (RH), 
jejíž předpis lze odvodit na základě měřených hodnot. Sorpč-
ní křivky zkoušených hliněných směsí odpovídají typu II dle 
klasifikace IUPAC. K jejich matematickému popisu lze pou-
žít Aranovichovo–Donohueovo schéma ve spojení s klasic-
kým Langmuirovým modelem adsorpční izotermy (souhrnně 
model A–D–L) [6] ve tvaru

                                         um·b·RH
                        u =    ———————   ,   (1)

                               (1+b·RH)(1–RH)n    
    
kde  u  je hmotnostní vlhkost materiálu [kg∙kg−1];
     RH  – relativní vlhkost prostředí, bezrozměrná;
       um – parametr [kg∙kg−1];
        b  – parametr, bezrozměrný;
         n – parametr, bezrozměrný.

Parametry um, b a n lze odvodit linearizací rovnice (1) ve 
tvaru LS = r∙RH + s, zápisem

                   RH             1                     1
          ————— = —— · RH + ——— .   (2)
            u·(1–RH)n        um              um· b   

    
Lineární závislosti levé strany (LS) rovnice (2) na RH lze 

dosáhnout pouze pro určitou hodnotu parametru n. Z rovnice 
příslušné lineární závislosti (rovnice přímky) pak vyplývají 
hodnoty koeficientů r a s. Pro parametry um a b následně platí 
um = 1/r, resp. b = r/s. 

V matematických modelech vlhkostního chování mate-
riálů však nevystupuje samotná sorpční izoterma, ale rych-
lost změny vlhkosti materiálu při změně relativní vlhkosti 
prostředí, tedy derivace funkce u = u(RH). Příslušný funkční 
předpis ξ(RH) = du/dRH v případě rovnice (1) nabývá tvaru

   

Výsledky
Každá z hodnot sorpce zkoumaných hliněných směsí na 

obr. 7 byla stanovena aritmetickým průměrem z měření na 
třech vzorcích.

Obr. 7. Závislost hmotnostní vlhkosti hliněných směsí  
na relativní vlhkosti prostředí

Obr. 8. Linearizovaný model A–D–L sorpční izotermy směsi C_S10/W10
a – adsorpční větev, b – desorpční větev

Z naměřených hodnot byl odvozen funkční popis sorpč-
ních izoterem. Princip linearizace modelu A–D–L dle rovnice 
(2) je uveden na příkladu směsi C_S10/W10 na obr. 8. Pro 
jednotlivé měřené body [RH, u] jsou hodnoty výrazu na levé 
straně rovnice (2) vyneseny v závislosti na relativní vlhkosti. 
Parametr n je přitom zvolen tak, aby vynesené body ležely na 
přímce. Zbývající dva parametry rovnice (2) jsou následně 
stanoveny z koeficientů rovnice přímky. Takto získané para-
metry funkčního popisu adsorpční a desorpční větve sorpční 
izotermy směsi C_S10/W10 jsou uvedeny v tab. 3.

. (3)

a)

b)
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Tab. 3. Parametry modelu A–D–L sorpční izotermy hliněné směsi 
C_S10/W10

Parametr Adsorpce Desorpce

n   [-] 0,192 0,175

um [kg∙kg−1] 0,0575 0,0609

b   [-] 2,44 2,66

 Adsorpční a desorpční větev sorpční izotermy hliněné 
směsi C_S10/W10 ukazuje obr. 9. Hodnoty jsou prolože-
ny funkční závislostí (1) s parametry z tab. 3. Je patrné, že 
funkční popis desorpční větve vykazuje jisté odchylky od 
měřených hodnot. Příčinou je samotný model A–D–L, kte-
rý je vytvořen primárně pro popis adsorpce a není schopen 
věrně zachytit první fázi desorpčního cyklu v oblasti vyšší 
relativní vlhkosti. 

Obr. 9. Naměřené body směsi C_S10/W10 a proložené funkce
a – adsorpční větev, b – desorpční větev

Diskuze
Obsah písku (tzv. ostření) v hliněné směsi je vždy kom-

promisem mezi dvěma protichůdnými požadavky. Čím více 
písku je v hliněné směsi obsaženo, tím horší jsou její sorpční 
vlastnosti, ale klesá riziko tvorby nadměrných smršťovacích 
trhlin. Optimalizovaná hliněná směs pro výrobu dusaných 
panelů obsahuje 10 % písku (C_S10/W10). Z obrázku 7 je 
patrné, že s tímto obsahem písku klesne schopnost sorpce 
proti výchozí surovině (C_W10) o 12,5 %. Porovnávací mě-
ření ukázalo, že při použití 30 % písku (C_S30/W10) dojde 
ke zhoršení o 28 %. V obou případech je zhoršení schopnosti 
sorpce v podstatě konstantní v celém rozsahu hodnot relativní 
vlhkosti prostředí. Mezi obsahem písku a poklesem sorpčních 
schopností je potom přímá úměra. V současnosti běžně pou-
žívané jílové omítky naproti tomu kvůli omezení smršťová-
ní obsahují např. až 70 % písku. V důsledku toho může být 
sorpční schopnost takové omítky až o 60 % nižší v porovnání 
s výchozí surovinou C_W10 a přibližně poloviční proti hlině-
né směsi C_S10/W10 použité pro dusané panely.

Sorpční izotermy, vyjádřené jako závislost hmotnostní 
vlhkosti materiálu u [kg∙kg−1] na relativní vlhkosti prostředí, 
charakterizují materiál nezávisle na jeho objemové hmot-
nosti, tj. nezávisle na způsobu zpracování. Nicméně pro vy-
číslení množství vodní páry, kterou si je schopna stavební 
konstrukce vyměnit s okolním prostředím, je nutné zohlednit 
také množství hmoty použité v daném objemu, tedy uvažo-
vat s objemovou vlhkostí w [kg·m−3]. Ta je součinem hmot-
nostní vlhkosti u a objemové hmotnosti materiálu v suchém 
stavu ρd  [kg·m−3].  Pro porovnání jsou na obr. 10 vynese-
ny sorpční křivky ve formě hmotnostní i objemové vlhkosti 
pro hliněnou směs C_S10/W10, smrkové dřevo [7], beton  
(ρd = 2 300 kg·m−3) a pálenou cihlu (ρd = 1 860 kg·m−3) [9]. Je 
patrné, že 1 kg smrkového dřeva pohltí 2,5krát více vlhkosti než  
1 kg hliněné směsi. Naproti tomu dusaná hliněná stě-
na o tloušťce 200 mm je schopna pohltit téměř dvakrát 
více vlhkosti než masivní stěna ze smrkového dřeva stej-
né tloušťky. Dvakrát nižší sorpční potenciál hliněné směsi 
je zde kompenzován čtyřikrát vyšší objemovou hmotností  
(ρd = 1 976 kg·m−3) proti smrkovému dřevu (ρd = 450 kg·m−3).

Obr. 10. Porovnání sorpčních křivek hliněné směsi C_S10/W10,  
smrkového dřeva,  betonu a pálené cihly  

a – hmotnostní vlhkost, b – objemová vlhkost

Navržený model A–D–L pro matematický popis sorpčních 
izoterem hliněných směsí dobře zachycuje adsorpční fázi, 
ve fázi desorpce pak vykazuje mírné odchylky od měřených 
hodnot.  Nicméně malý rozdíl mezi adsorpční a desorpční 
větví dává dobrý předpoklad pro jejich jednotný popis v ma-
tematických modelech vlhkostního chování konstrukcí a zón 
pouze na základě parametrů odvozených pro adsorpční větev.

a)

b)



stavební obzor 5–6/2014 109

Aplikace a environmentální souvislosti
Použitím environmentálně aktivních materiálů, jako je 

např. nepálená hlína, tedy materiálů, které dokáží aktivně 
ovlivnit vnitřní mikroklima v budově, je možné vytvořit zdra-
vé a přívětivé vnitřní prostředí bez nutnosti další provozní 
energie, jak je tomu u uměle řízených systémů budovy závis-
lých na elektrické energii a servisních pracích, atd.

V porovnání s technickým řešením úpravy vnitřního mik-
roklimatu v podobě nuceného větrání, regulace a inteligent-
ního řízení nejsou environmentálně aktivní materiály porov-
natelně účinné, aby se dalo mluvit o nahrazení technického 
řešení, zároveň nejsou tak dynamické z hlediska řízení. Jsou 
ovšem dostatečně robustní a imunní vůči mezním provozním 
situacím (black out, poruše zařízení nebo jeho části, chyb-
nému nastavení řízení atd.). Při optimálním a koncepčním 
(„chytrém“) návrhu budovy mohou tyto materiály mecha-
nické systémy řízení kvality vnitřního prostředí doplnit a vý-
razně redukovat energii potřebnou pro jejich chod nebo tyto 
systémy zcela nahradit. 

Současně toto pasivní řešení, např. v případě masivních 
hliněných konstrukcí, přináší další environmentální benefity, 
např. příznivé ozónové mikroklima, akumulační schopnosti 
z hlediska lepšího využití tepelných zisků v otopném období 
a snížení rizika letního přehřívání a obecně použití přírodních 
a snadno recyklovatelných materiálů.

Příklady projektů realizovaných v zahraničí i u nás, v nichž 
nepálená hlína stabilizuje vlhkost vnitřního prostředí, ukazují 
reálnost tohoto využití. Významně se pak mohou tyto mate-
riály uplatnit např. při regeneraci panelových domů, v nichž 
jde o obecný problém s nízkou vlhkostí .

Závěr
Experimentální výsledky sorpčních vlastností hliněných 

směsí, použitých ve výrobě prefabrikovaných dusaných pane-
lů, dávají dobrý předpoklad pro jejich využití jako účinného 
nástroje pro stabilizaci vlhkostního mikroklimatu. Naměřené 
sorpční a desorpční křivky se podařilo popsat matematickými 
funkcemi, které lze dále využít v matematických modelech 
vlhkostního chování konstrukcí a zón.

Výsledky potvrdily předpoklad a dosavadní zkušenost, že 
s vyšším obsahem písku se redukují sorpční schopnosti ne-
pálené hlíny. V případě použití hliněné směsi, složené přede-
vším z hydroslíd a kaolinitu s malou příměsí montmorilloni-
tu, došlo přimícháním 10 % písku k redukci sorpce o 12,5 %, 
v případě přimíchání 30 % písku se sorpční schopnost snížila 
o 28,5 %. Dusaná hlína má tedy z hlediska regulace vlhkosti 
v interiéru vyšší potenciál než např. většina jílových omítek, 
ve kterých je pro omezení smršťovacích trhlin a lepší zpraco-
vatelnosti vysoký podíl písku (až 70 %).

Projekt bude pokračovat stanovením sorpčních izoterem 
pro další hliněné směsi, zejména s ohledem na jejich minera-
logické složení. Na základě vytvořeného souboru sorpčních 
vlastností hliněných směsí budou provedeny parametrické 
studie vlhkostního chování zón s hliněnými konstrukcemi. 
Pokračovat bude také vývoj dusaných panelů, zejména jejich 
povrchových úprav tak, aby byly zajištěny užitné vlastnosti 
při minimální redukci sorpčních vlastností.

Článek vznikl za podpory projektů SGS13/010/OH-
K1/1T/11 „Vliv surových přírodních jílů na kvalitu vnitř-
ního mikroklimatu v závislosti na mineralogickém slo-
žení a okrajových podmínkách matematického modelu 
zóny“ a OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 Evropské 
unie „Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 
(UCEEB)“.
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Úvod

V článku je řešena homogenizace na symetrické jednot-
kové buňce vyňaté z kompozitní konstrukce. Je diskutován 
harmonický problém s typickou aplikací na problém optima-
lizace tvaru vedoucí na vhodné vlastnosti lineární vodivosti 
fází. Koeficienty tepelné vodivosti jsou předem dány a jsou 
rovnoměrně rozloženy v každé fázi (například ve vlákně a 
matrici). Návrhové  parametry jsou spojeny s  průřezem vlák-
na hvězdicovitého tvaru. Jako nejvhodnější se pro řešení jeví 
metoda hraničních prvků, protože v zásadě jde o problém po-
hyblivé hranice. 

Tematikou prostupu tepla se zabývá řada článků publiko-
vaných i v českém jazyce. Mezi takové patří například článek 
[1], ve kterém je předložena počítačová analýza teplotního 
prostupu prostým betonem na základě experimentálních stu-
dií. Ty vedou na identifikaci součinitele teplotní vodivosti 
v různých teplotních podmínkách. Podobné sdružené mode-
lování (teorie – experiment) lze nalézt v [2], kde jsou disku-
továny vlastnosti speciálně vybraných materiálů zatížených 
vysokými teplotami.  

Rozbor z ekonomického hlediska, týkající se studie ná-
kladů na zlepšování tepelně technických vlastností budov, je 
zveřejněn v článku [3], kde jsou také diskutovány dílčí nákla-
dy kontaktních zateplovacích systémů v kombinaci s tepelně 
technickými vlastnostmi konstrukcí.

V článku [4] je použita k řešení toku tepla účinná metoda, 
metoda regularizovaných funkcí v hydrodynamice (SPH), 
která je aplikována na vliv vysoké teploty pro různě vlák-
ny vyztužené betony (s odlišným počtem a druhem vláken). 
V numerické části je použit trojrozměrný materiálový model.     

Problémy homogenizace fyzikálních parametrů vybrané-
ho cihelného bloku jsou sledovány v práci [5]. Článek [6] 
je zaměřen na problémy homogenizace rozpojování vláken 
od matrice. Na přechodu mezi vlákny a matricí je použit zo-
becněný Mohrův–Coulombův zákon společně s podmínkou 
vyloučení tahových napětí. 

Klasický přístup k lokalizaci a homogenizaci elastických 
kompozitů patří Suquetovi [7], kdežto v ustáleném stavu 
přenosu tepla je možné homogenizaci nalézt v [8]. V obou 
posledně uvedených publikacích je homogenizace užita 
převážně na periodických strukturách. Je studován problém 
stacionárního stavu, který může zahrnovat přenos tepelné a 
objemové hustoty, filtraci Newtonovy tekutiny, atd. Homo-

genizace kompozitu v harmonickém problému vychází z [9], 
kde je plně vysvětlen nejen postup, ale jsou diskutovány a 
ukázány i přednosti metody okrajových prvků proti koneč-
ným prvkům v případě homogenizace kompozitů.

Pro detailní vzorek toku tekutiny je vyvinuto numerické 
řešení pro různá rozložení heterogenních porézních médií, 
přičemž k řešení dvourozměrné proudící tekutiny je použito 
analytických vztahů pro porozitu v [10].

Cílem práce [11] je určit efektivní vodivost periodických 
kompozitů při velmi nedokonalém rozhraní mezi matricí a 
inkluzí a studovat závislosti efektivní vodivosti na velikosti a 
rozložení nehomogenit ve fázi matrice v různých případech: 
čtvercové, šestihranné, kubické a náhodném rozdělení. Lo-
kální řešení periodické úlohy vedení se nachází ve Fourierově 
prostoru a pomocí Greenových operátorů v uzavřené formě se 
vyjadřují proměnné v závislosti na velikosti a tvaru inkluzí.

Metoda okrajových prvků (MOP, BEM) poskytuje při 
různých výpočtech řadu předností proti jiným moderním nu-
merickým metodám [12], [13]. V případě kompozitů je tato 
metoda velmi vhodná, neboť podle definice jsou materiálové 
vlastnosti na jednotlivých fázích konstantní. Tento předpo-
klad se znamenitě hodí pro BEM, ačkoli konstrukce je slo-
žena z jednotlivých fází, je tedy nehomogenní. Konstrukci 
však lze rozdělit i na homogenní části, které jsou vnořeny 
do substruktur (periodické, na okraji zatížené jednotkovým 
impulsem toku tepla, kapaliny nebo hodnotou příslušné veli-
činy). Nepříjemné objemové integrály, které např. u metody 
konečných prvků mohou činit problémy, jsou zde přirozeným 
způsobem převedeny opět na okrajové integrály. 

Výsledky tohoto článku jsou využity v [14], která se za-
bývá optimalizací tvaru vlákna v problémech přenosu tepla.  

Základní předpoklady a rovnice 

Tento článek se zabývá ustáleným přenosem tepla v kom-
pozitních materiálech. Předpokládá se jednosměrné paralelní 
uložení vláken kolmo k průřezu kompozitu, tj. jde o dvouroz-
měrný problém. V průřezu se uvažují dvě fáze kompozitu. 
Jedna fáze je označena jako vlákno, druhá matrice. Obě jsou 
uspořádány v periodické jednotkové buňce čtvercového tva-
ru, která vznikne řezem reprezentativního objemového prvku 
V (označeného jako RVE) a popisuje okolí typického bodu 
makrostruktury. 

V článku je navržen postup homogenizace vedoucí k celkovým materiálovým vlastnostem kompozitů. Užívá se metody 
okrajových prvků na problém přenosu tepla. Řešení se hledá na jednotkové buňce, která je vyňata z periodické struk-
tury konstrukce.

Homogenization of composite material in the heat transfer problem

The paper deals with homogenization, which provides us with the overall material properties. The boundary element 
method is the numerical tool used for the heat transfer problem. The solution is searched on a unit cell, which is cut out 
from the periodic structure of the material.
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Nechť je oblast, představující těleso kompozitu, označena 
jako W ÌV Î R2, a předpokládá se, že její hranice ¶W  je 
Lipschitzovsky spojitá.  Izotropní složky Wf Ì W  a Wm Ì W 
představují postupně vlákno a matrici. Mezifázová hranice 
mezi vláknem a matricí Gc je středově symetrická podle po-
čátku. Situace je popsána na obr. 1.

Obr. 1. Geometrie a označení jednotkové buňky

Nyní upřesníme periodické podmínky pro případ problémů 
vedoucích na Laplaceovu rovnici, která obecně popisuje ně-
které stacionární jevy (např. vedení tepla). Jednotkové buňky 
v RVE jsou homotetické, tj. existuje konstanta, řekněme  ,
a ke každému bodu VP ∈  se vždy nalezne bod P′ , který 
je definován předpisem: PPyPyP ′=+=′ )()(  a funkce 
je považována za periodickou, pokud nabývá přesně stejné 
hodnoty v P i P′ , zatímco gradient má stejnou normu, ale 
opačný směr. V našem případě uvažujeme pro jednoduchost 
čtvercovou buňku. Z toho plyne, že homotetickou vlastnost 
můžeme aplikovat na oba základní směry 1y  a 2y . Označme 
L  makroskopickou délku RVE. Periodicita může být také de-
finována následovně: pokud vezmeme dostatečně malé číslo 
c =  /L, pak W =eV.

Zákon zachování momentu je uvažován ve standardní di-
vergenční formě užité na teplotu ue(x)  pro libovolné ue takto,

                            ¶         ¶                           — ( ce — ue) = 0, (1)
                           ¶xi           ¶xi

kde ceº ce(x) = c(x/e) = c(y)  je koeficient tepelné roztažnosti 
závislý na pozici v W, sestávající ze dvou podoblastí, vlákna a 
matrice, které mají různé hodnoty tepelné vodivosti cf , která 
je konstantní na vláknu, a cm  konstantní na matrici. Z toho 
plyne, že koeficient tepelné vodivosti ce(x) je definován takto:

    c(y) = cf  pro y Î W f  a c(y) = cm  na matrici (2)

neboli

                   c(y) = cfc(y) + cm (1 – c(y)) , (3)

kde c je charakteristická funkce.

     Dále se obvykle zavádí pojem gradient teploty qe (tep-
lotní tok) a gradient teplotního toku rovnicemi:

                       Ñqe = 0,   qe = ce Ñue, (4)

kde  u
eje stále teplota a Ñ je operátor nabla. 

Homogenizace
Abychom dostali vztah mezi lokálními a globálními vlast-

nostmi kompozitů, zavedeme pro dostatečně malé e asympto-
tický rozvoj pro uea qe :

  ue(x) = u0(x,y) +  e u1(x,y) + ...   , 

  qe(x) = q0(x,y) +  e q1(x,y) + ...    y =x/e , (5)

a říkáme, že ui a qi jsou W – periodické vzhledem k y. V dal-
ším souřadnice bodů  x a y jsou nejprve uvažovány jako ne-
závislé, a následně je bod y nahrazen x/e  . V rovnici (1) bude 
tedy operátor ¶/¶xi nahrazen operátorem ¶/¶xi + 1/e · ¶/¶yi. 
Dosazením (5) do (1) dostáváme s přesností O(e–2):

                ¶        ¶                       — (c —– u0) = 0 Þ u0 (x,y) = u0 (x) (6)
               ¶yi         ¶yi

a implikace v (6) je platná až na konstantu, která může být 
zanedbána bez újmy obecnosti. Z rovnice (1) dostaneme 
s přesností  O(e–1):

 ¶           ¶u1      ¶u0               ¶           ¶u1             ¶                ¶u0                         —  c(y)  — + —     = 0 Þ —   c(y) —  = – —  c(y) —  (7)
¶yi                ¶yi        ¶xi                         ¶yi                ¶yi              ¶yi                ¶xi   
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ve smyslu distribucí, přičemž je vzata v potaz rovnice (6). 
Rovnice (7) je výchozí pro řešení u1 při  daném u0. Dosta-
neme tedy eliptickou rovnici definovanou na W. V porovná-
ní s problémem pružnosti [1] je ¶u0/¶xi jednotkový impuls, 
odpovídající celkové deformaci, a u1 je proměnlivý člen. 
Jelikož je Laplaceova rovnice (1) lineární, stejně jako v li-
neární pružnosti je vhodné zvolit postup objasňující členy 
v poslední rovnici, hlavně člen na pravé straně (7). Ve smyslu 
zobecněných funkcí násobíme obě strany rovnice (7) dosta-
tečně hladkou funkcí j různé od identické nuly, a výsledek 
integrujeme přes oblast W:

 (8)

Levá strana v rovnici (8) je „dobře definována“, pokud  u1 Î 
H1 (W) , zatímco pravá strana vyžaduje bližší studii. Užitím 
druhé Greenovy věty postupně dostáváme:

      (9)

kde nf = {n1
f, n2

f}  je vnější jednotková normála W a  nm = {n1
m, 

n2
m} je jednotková vnější normála k matrici Wm.

     Na druhou stranu ¶Wf = Gc a ¶Wm = ¶W ÈGc, jak je vidět 
z obr. 1. Z rovnice (9) tedy lze postupně odvodit:

 (10)

                              (10)

+
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Jelikož zřejmě platí nf = –nm, slabá formulace vede k vyu-
žití v metodě konečných prvků: je třeba nalézt u1 Î H1 (W) 
tak, že následující rovnice je splněna pro každé j Î H1 (W) 
(obě funkce,u1 i j splňují okrajové podmínky):

 (11)

Přejdeme-li ke klasické formulaci, dostáváme:

a periodické okrajové podmínky, (12)

kde qc je přechodový tok a ¶Gc je distribuce Diracovy funk-
ce podél přechodové hranice mezi fázemi. Tato formulace je 
podobná formulaci v lineární pružnosti pro proměnlivou část 
deformace [1]. Ze vztahu (12) bezprostředně plyne:

, (13)

protože ¶u0/¶x je uvažována jako jednotkový impuls.
    
V dalším textu je bez újmy obecnosti uvažován pouze axi-

symmetrický problém, a tedy lze vzít v úvahu pouze první 
kvadrant čtvercové jednotkové buňky (viz obr. 1, šedá část). 

Formulace metodou okrajových prvků
Výchozí rovnicí bude (6) s pravou stranou rovnou  –qk

C ¶Gc, 
přestavující distribuovanou Dirakovu funkci, jež je násobena 
funkcí u*, integrovaná postupně přes oblasti Wf a Wm. Použi-
tím lineární aproximace teploty přes hranice prvků a rozdě-
lením hranic na podmnožiny, které leží na GC a které leží na 
zbývající části, konečně dostáváme: 

 (14) 

 (15)

kde pro jednoduchost u = wk,  u* = log 1/r(x,y) je fundamen-
tální řešení, r je Euklidovská vzdálenost mezi body y a x, a 
q* = ¶u*/¶n, n je opět vnější jednotková normála k příslušné 
oblasti; a je rovna vnitřnímu úhlu hranice v x. Rovnice (14) a 
(15 ) umožňují použití substruktury.

Rovnice, ze které budeme vycházet, je popsána ve vztahu 
(12) s pravou stranou rovnou Diracově funkci. Napsáním in-
tegrálních rovnic přes Wf a Wm ve smyslu metody okrajových 
prvků a užitím lineární aproximace teploty podél hranic jed-
notlivých fází a rozdělením hranic na GC  a na doplněk dosta-
neme maticový zápis:

                       (16)

kde u a q jsou vektory teploty, resp. toků, jejichž složky jsou 
hodnoty v uzlových bodech odpovídající hranici, na které 
jdou definovány, A a B jsou čtvercové, obecně nesymetrické 
matice aproximací, veličiny s horním indexem  „in“  jsou při-
řazeny hraničním uzlům na GC a ty s horním indexem  „out“  
jsou spojeny s veličinami mimo GC. Jelikož na hranici GC platí   uin

f = uin
m a qin

f = qin
m = qC, kde qC je úměrná generovaným 

vnějšími jednotkovými normálami v uzlech podél přechodo-
vé hranice, dostaneme:

  (17)

kde matice soustavy je pásová, ale obecně nesymetrická. Uži-
tím periodických okrajových podmínek pro u a q dostaneme 
pro jednotkové impulsy¶u0/¶x. Navíc, 

kde 

(18)

            
Nyní se ukáže vhodnost použití metody okrajových prvků. 

Homogenizovaná hodnota koeficientu teplotní prostupnosti 
se postupně dostane takto:

(19)
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a)

b)
Obr. 2. Vrstevnice vztahu cf versus nf

a – při cm = 1, b – cm = 3

a)

b)
Obr. 3. Vrstevnice vztahu cf versus nf

a – při cm = 5, b – cm = 7

a)

b)
Obr. 4. Vrstevnice vztahu cf versus nf

a – při cm = 11, b – cm = 3, 7, 11

a)

b)
Obr. 5. Vrstevnice vztahu cf versus nf

a – při cm = 13, b – cm = 33
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takže nepříjemné objemové integrály v (14) a (15) vymizí, 
přejdou na okrajové. Poznamenejme, že vzhledem k symetrii 
c*

1 = c*
2 = c*.

Numerické studie

V tomto odddílu se soustředíme na výsledky získané nu-
merickými studiemi s kruhovým vláknem vedoucími na vzta-
hy mezi daným koeficientem teplotní prostupnosti vlákna cf 
na poměru vlákna v kompozitu nf = measWf/ measW pro dané 
cm. Obrázky 2 a 3 popisují uvedený vztah pro cm = 1, cm = 3, 
cm = 5 a cm = 7, obr. 4 jednak ukazuje vztah pro cm = 11 a pro 
porovnání kumuluje grafy pro cm = 1, 3,5. Obrázek 5 pak uka-
zuje vztahy pro vyšší hodnoty cm. 

Z obrázků dostáváme informaci, že pro malé hodnoty ko-
eficientu teplotní roztažnosti je tendence grafu k hyperbolic-
kému paraboloidu, přičemž se zvedá hodnota efektivního ko-
eficientu při  nf = 0,1, zatímco pro nf = 0,9 hodnota zůstává v 
podstatě stejná, viz obr. 4, porovnání stavů. Z obr. 5 je zřejmé, 
že pro cf = 0,33 hyperbolický paraboloid přechází do kužele. 

Závěr

V předloženém článku je odvozena teorie homogenizace 
koeficientu teplotní prostupnosti pro jednotkovou buňku 
v periodické kompozitní struktuře. Ukazuje se, že metoda 
okrajových prvků je mimořádně vhodná pro tento cíl. Je to 
dáno tím, že vše podstatné se odehrává na okrajích buňky 
nebo na mezilehlé hrnici mezi vláknem a maticí. Pro jedno-
duchost je uvažována centrálně symetrická buňka. Je vhodné 
připomenout, že obecně i z izotropního prostředí je možné 
dostat pro nesymetrické případy více řešení. 

Na závěr  je formou grafu ukázán vztah mezi různými hod-
notami koeficientů na vláknu a matrici a plošných poměrů 
vlákna a matrice.  

Článek vznikl za podpory projektu MSM6840770001.
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