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Úvod
Výzkum transportu tepla a podzemní vody je předmětem 

zájmu mnoha inženýrských disciplín. Cílem těchto snah je 
například popis přenosu znečišťujících polutantů v zemině, 
zkoumání šíření tepla v okolí úložiště jaderného odpadu nebo 
zkoumání geotermální energie. Účinky fázových změn mají 
navíc vliv na konstrukční vlastnosti silničních a železničních 
staveb a mohou negativně působit na podzemní liniové 
stavby, např. ropovody. Mrznutí vody v zemině také výrazně 
snižuje její infiltrační kapacitu, čehož lze v praxi využít na-
příklad k zabránění průsaku polutantů nebo k dočasnému sní-
žení průsaku vody při realizaci podzemních staveb. V tomto 
článku uvádíme odvození matematického modelu, který po-
pisuje sdružený transport tepla a vody v porézním prostředí 
se zahrnutím fázových změn včetně numerického příkladu, 
který porovnáváme s experimentálně získanými výsledky. 
Model může popisovat procesy v různém porézním prostředí, 
např. zemině, horninovém masivu, ale i v betonu. 

Základní bilanční vztahy
Nejprve uvedeme základní bilanční vztahy, na kterých je 

založen analyzovaný matematický model. Transport tepla a 
přenos hmoty jsou ve fyzice popsány zákonem zachování 
hmoty a zákonem zachování energie. V tomto článku před-
pokládáme, že porézní prostředí obsahuje pevnou fázi (skelet  
s  a led i ) a kapalnou fázi (vodu l). Pro všechny tyto složky (obr. 1) 
platí obecné bilanční vztahy. Bilanci hmotnosti můžeme vyjá-
dřit tak, že časová změna hmotnosti fáze a = s, i, l  v libovol-
ném objemu V musí být rovna toku přes hranici  G a zdrojům   
Qa[kg m–3] v uvažovaném objemu, matematicky vyjádřeno 
vztahem

 

  (1)

kde ra [kg m–3] je objemová hmotnost fáze a q a
f  [m s–1] je 

vektor objemového toku fáze a. Dále n značí jednotkový 
vektor vnější normály k ploše G. Objemovou hmotnost ra 
fáze a  definujeme vztahem ra = ra

 qa
 kde ra [kg m–3] je hus-

tota fáze a a qa [-] je její objemové zastoupení ve vzorku, tj. 
podíl objemu fáze a k objemu celého vzorku. Sečtením přes 
všechny fáze obsažené v médiu získáme vztah Sa

 qa = 1. 

           

      

Obr. 1. Zastoupení složek ve vzorku

Hustotu objemového toku q a
f  [m s–1] lze popsat pomocí 

vektoru makroskopické rychlosti va   [m s–1] [m s–1] vztahem 
q a

f = qa va  . Použitím věty o divergenci a díky libovolnosti 
objemu můžeme bilanční vztah vyjádřit také v diferenciálním 
tvaru

                      (2)

Zákon zachování energie vyjadřuje princip, že časová změ-
na množství tepla v uvažovaném objemu je rovna přestupu 
tepla přes hranici G uvažovaného objemu, zdrojům v uvede-
ném objemu a teplu, které se spotřebuje k interakci fází s roz-

Článek se zabývá matematickým modelem sdruženého transportu tepla a podzemní vody v pórovitém prostředí  
s uvážením mrznutí a tání.
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dílnou teplotou, tj.

 (3)

kde Ea
T [J kg–1]  je specifické vnitřní teplo ve V, q a [J s–1 m–2] 

je tok tepla, Qa
T [J s–1 m–3]  značí zdroj tepla a 'a  [J s–1 m–3]  

představuje interakci tepla mezi jednotlivými fázemi. Použi-
tím věty o divergenci získáme rovnici ve tvaru

 (4)

Jelikož V lze volit libovolně, můžeme psát

                  .                (5)

Tok tepla q a  zahrnuje obecně kondukci, konvekci i radiaci, 
v tomto článku budeme předpokládat, že transport tepla zahr-
nuje pouze konduktivní a konvektivní složku, tj. q a  = q a

c  + ra 

Ea
T

 v a . Ea
T můžeme vyjádřit pomocí specifické entalpie [3] Ha  

= Ha  (pa ,ϑa ) [J kg–1] vztahem

                      H  (6)

kde pa [Pa] značí tlak fáze a ϑa  [K] teplotu. Obecnou bilanční 
rovnici můžeme vyjádřit ve tvaru (podrobněji viz [3])

 (7)

kde H a je specifická entalpie a ca
p [J m–3 K–1]  měrná tepelná 

kapacita fáze. 
Z bilančních vztahů pro obecnou fázi můžeme dále odvo-

dit vztahy pro sdružený transport tepla a vody v proměnlivě 
nasyceném vícefázovém prostředí. Pro zjednodušení budeme 
předpokládat, že skelet a led obsažený v porézním médiu 
jsou nedeformovatelné a že se v systému nenachází zdroje 
tepla ani zdroje žádné fáze. Na základě těchto předpokladů 
můžeme odvodit rovnici bilance vody, zahrnující kapalnou i 
pevnou fázi, ve tvaru

            

 

 ℓ ℓ
ℓ ℓ ℓ       (8)  (8)

a rovnici bilance energie systému

     (9)

kde Cp [J m–3 K–1] je měrná tepelná kapacita systému a Lf  
[J kg–1] měrné skupenské teplo tání ledu 3,34 · 105 J kg–1.

Matematický popis mrznutí a tání
V tomto oddílu se budeme zabývat matematickým popisem 

mrznutí vody a táním ledu v porézním prostředí. Voda v po-
rézním systému nezamrzá vždy při teplotě 273,15 K. Teplota 
mrznutí (tání) je závislá na tlaku pl [Pa], jemuž je vystavena 
voda obsažená v pórech. Tato fázová změna je popsána Cla-
peyronovou rovnicí [5]

                              (10)

kde pl je tlak kapaliny, rl je hustota vody (přibližně 1000,0 
kg m–3),  [K] je teplota a Lf měrné skupenské teplo tání ne-
boli latentní teplo, tj. teplo,  které musíme dodat ledu, jenž je 

zahřátý na teplotu tání, aby se změnil na vodu téže teploty. 
Stejné množství tepla je potřeba odebrat v případě změny z 
kapalného skupenství na pevné (obr. 2).

     

Obr. 2. Ilustrace latentního tepla Lf  (a), výpočet hl (b)

Při nulovém tlaku voda mrzne při teplotě ϑ0 = 273,15 K. 
Řešením Clapeyronovy rovnice s podmínkou pl (ϑ0) získáme 
teplotu mrznutí při daném tlaku vody, tj.

                              (11)

Jestliže ϑ ³ ϑf , v systému se nevyskytuje led a všechna 
voda je v kapalném stavu. Jestliže teplota klesne pod bod 
mrazu, tj. ϑ < ϑf, ve vzorku se bude vyskytovat vedle vody 
v kapalném stavu také její pevné skupentsví, tj. led. Tlak ka-
palné vody pl bude závislý na teplotě ϑ při platnosti Clapeyro-
novy rovnice. Označme dále pw tlak odpovídající celkovému 
objemovému množství vody a ledu. Při teplotě ϑ nad bodem 
mrazu ϑf bude pl = pw, a tudíž

                           (12)

Při teplotě nad bodem mrazu ϑ ³ ϑf/m budou hodnoty pl a  
pw totožné a ϑf/m bude představovat teplotu mrznutí vody. Při 
teplotě pod bodem mrazu, tj. ϑ < ϑf/m, bude pl < pw a hodno-
ta ϑf/m  reprezentuje teplotu tání ledu. Řešením Clapeyronovy 
rovnice s podmínkou pl (ϑf/m) = pw  dostaneme

                          (13)

Tato rovnice popisuje pokles tlaku vody v kapalném stavu 
pl v podmínkách mrznutí, tedy při poklesu teploty pod teplotu 
ϑf/m.

Dále definujme tlakovou výšku kapalné vody hl [m]  hl rlq od-
povídající jejímu objemovému zastoupení ql [-]. Dále definuj-
me tlakovou výšku vody a ledu hw [m], hw rwq = pw, odpoví-
dající objemovému zastoupení vody a ledu qw [-], kde g značí 

a)

b)
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tíhové zrychlení  (9,81 m s–2) a rl je hustota vody. Rovnici pro 
tlak vody pl pak můžeme přepsat na tvar pro tlakovou výšku 
vody hl pomocí Heavisideovy funkce 

    (14)

Stejně jako v práci [1] použijeme lineární aproximaci pro tep-
loty „blízké” ϑ0 a dostaneme vztah pro tlakovou výšku vody

      (15)

Dále zavedením substituce
 dostáváme

                  (16)

kde

                            (17)

Pomocí vztahů (16) a (17) můžeme na základě znalosti 
teploty ϑ a celkové tlakové výšky vody a ledu hw vypočítat 
tlakovou výšku kapalné vody hl (obr. 2). Nejprve dosadíme do 
rovnice (17) a vypočteme teplotu mrznutí/tání ϑf/m odpovída-
jící dané tlakové výšce hw. Pokud je tato teplota vyšší než 
teplota ϑ, je tlaková výška kapalné vody hl odlišná od hw a 
vypočteme ji pomocí rovnice (16). V opačném případě se ve 
vzorku led nevyskytuje a tyto tlakové výšky se rovnají.

Retenční křivky a konstitutivní vztahy 
V tomto oddíle uvedeme vztahy popisující množství fáze 

ve vzorku a konstitutivní vztahy popisující tok vody a kon-
dukci tepla. Množství fáze ve vzorku je popsáno retenčními 
křivkami, které vyjadřují závislost objemového podílu q na 
tlakové výšce h. Pro retenční křivky (obr. 3) předpokládáme 
vztah dle van Genuchtena [6] ve tvaru

         (18)

kde qs je saturovaná vlhkost [-], qr je reziduální vlhkost [-], ß 
[m–1], m a n jsou empirické parametry. Pro objemové zastou-
pení kapalné vody a celkové zastoupení kapalné vody a ledu 
(dohromady) uvažujeme vztahy

                          (19)

Obr. 3. Retenční křivka podle Van Genuchtenova vztahu (18)

Vektor objemového toku vody qf
l je podle Darcyova-Buc-

kinghamova zákona přímo úměrný gradientu tlakové výšky 
dle vztahu

     (20)

kde k [m s–1]  reprezentuje hydraulickou vodivost porézního 
systému (obr. 4).

Kondukce tepla qc je podle Fourierova zákona přímo úměr-
ná gradientu teploty podle vztahu

            (21)

kde l [W m–1 K–1]  reprezentuje tepelnou vodivost systému.

 Obr. 4. Průběh hydraulické a tepelné vodivosti

Matematický model
Budeme počítat s totální tlakovou výškou u [m], danou vz-

tahem u = hw + z,  kde z [m] značí vertikální souřadnici. A dále 
s totálním objemovým zastoupením vody qM [-] dle vztahu

 kde ri značí hustotu ledu (918 kg m–3).

Studovaný matematický model pro sdružený transport 
vody a tepla v porézním prostředí je popsán následující sou-
stavou rovnic s neznámým rozložením totální tlakové výšky 
u  [m] a teploty ϑ [K] v oblasti W s hranicí G:

 (22)
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 (23)

První rovnice vyjadřuje zákon zachování hmoty, druhá 
zákon zachování energie. Uvažujme dále na části hranice GD 
Dirichletovy okrajové podmínky ve tvaru u = uD a ϑ = ϑD, 
kde uD  a ϑD jsou předepsané hodnoty tlakové výšky a tep-
loty na hranici s Dirichletovými okrajovými podmínkami. A 
na části hranice GN Neumannovy okrajové podmínky ve tvaru  
–k(z,u,ϑ)Ñ(u+ψ(z,u,ϑ))∙n = ql a –λ(z,u,ϑ)Ñϑ∙n = αc (ϑ–ϑ∞), 
kde  ql  značí předepsanou hodnotu průmětu objemového toku 
vody do normály n, αc koeficient přestupu tepla a ϑ∞ okol-
ní teplotu. Na závěr uvedeme počáteční podmínky ve tvaru  
u = u0 a ϑ = ϑ0, kde u0  a ϑ0 popisují počáteční rozložení teploty 
a tlakové výšky v systému.

Numerické řešení
V této části uvedeme postup výpočtu a numerické výsled-

ky jednorozměrné úlohy. Numerické řešení je založeno na 
semiimplicitní časové diskretizaci, která vede na soustavu 
nelineárních okrajových úloh s neznámým rozložením teplo-
ty a tlakové výšky. Důkaz existence řešení úlohy po časové 
diskretizaci lze najít v práci [7]. Výpočet stacionární úlohy 
je proveden metodou konečných prvků s lineární aproximací. 
Prostorová diskretizace vede na soustavu nelineárních alge-
braických rovnic 

 (24)

kde  značí vektor neznámých uz-
lových hodnot celkového množství vody, totální tlakové výš-
ky a teploty v čase tn+1.  Uvedenou soustavu řešíme v každém 
časovém kroku Newtonovou metodou.

Příklad
V této části porovnáme numerické výsledky s experimen-

tem popsaným v článku [4]. Budeme počítat s půdním sloup-
cem o výšce 0,2 m, počáteční teplotou 279,85 K a počáteč-
ním objemovým zastoupením vody 0,33. Horní část půdního 
sloupce je vystavena teplotě 267,15 K, vzorek tedy promrzá 
směrem dolů, přičemž boční stěny jsou hydraulicky? izolo-
vány (tab. 1). 

Tab. 1. Fyzikální parametry

Označení Hodnota Jednotka Název

rl 1 000,0 kg m–3 hustota kapalné vody

ri 918,0 kg m–3 hustota ledu

qs 0,535 m3 m–3 saturovaná vlhkost

qr 0,05 m3 m–3 reziduální vlhkost

cp
l 4,181 x 106 J m–3 K–1 tepelná kapacita vody

Lf 3,34 x 105 J kg–1 skupenské teplo tání

αc 28,0 W m–2 K–2 koeficient přestupu 
tepla

 Obr. 5. Objemové zastoupení vody a ledu

Obr. 6. Totální vlhkost po 12 h

Obr. 7. Totální vlhkost po 24 h

Závěr
Model lze využít k popisu transportu vody a tepla jak 

v půdě, tak v porušených skalních masivech nebo jiném po-
rézním prostředí včetně betonu. Z výsledků numerického 
výpočtu je zřejmé, že v případě vystavení půdního sloupce 
mrazu lze pozorovat tok kapalné vody směrem vzhůru k pro-
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mrzajícímu povrchu, což je jev pozorovaný i v experimentu, 
viz výsledky uvedené v [4].

Článek vznikl za podpory projektů 13-18652S GA ČR a 
SGS14/001/OHK1/1T/11 “Matematická analýza trans-
portních jevů v porézním prostředí”. 
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Úvod
Článek podrobně pojednává o softwarovém nástroji pro 

shromažďování a distribuci dat, která se týkají vnějšího kli-
matického prostředí. Bude se tedy zabývat jedním z pilířů 
počítačového modelování chování materiálů, a sice vstupní-
mi daty kvantifikujícími vlivy počasí na simulované stavební 
konstrukce.

Tento softwarový nástroj jedinečných vlastností slouží ke 
sbírání, ukládání, vizualizaci, konverzi a statistickému vyhod-
nocení atmosférických vlivů (větru, deště, slunečního záření 
a vlastností vzduchu) pro území České republiky. Bezpečně 
uložená data je možné okamžitě redistribuovat i dlouhodobě 
archivovat, ale také s nimi provádět složitější výpočty. Počet 
geografických lokalit je dán možnostmi poskytovatele dat, 
tedy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) [1].

I při přesné znalosti vlastností konstrukce a materiálů, do-
statečně přesném matematickém modelu a vysoce výkonném 
počítačovém aparátu není možné získat relevantní výsledky 
numerických simulací, pokud nebude vnější prostředí dosta-
tečně aproximováno z hlediska rozmanitosti vlivů nebo z hle-
diska četnosti jejich výskytu. Dostupný soubor klimatických 
dat je proto jedním z nosných pilířů věrohodné a zužitkova-
telné numerické simulace nejen pro oblast sanací a rekon-
strukcí historických budov, ale také pro veškeré ověřovací 
simulace plánované výstavby v daném prostředí.

Klimatické databáze 
Je obvyklou praxí vytvářet databázi geografických lokalit, 

ve kterých byla klimatická data naměřena, resp. jsou průběž-
ně (dlouhodobě) sbírána a ukládána, a poskytovat je uživa-
telům v grafické nebo numerické podobě. Pro teplotu a úhrn 
srážek poskytuje ČHMÚ roční souhrnná data sahající až do 
roku 1998, pro léta 1961-1990 pouze dlouhodobý průměr [1]. 
Ve světě se klimatická data zaznamenávají a archivují taktéž 
od šedesátých až sedmdesátých let dvacátého století [2]-[4]. 
Zajímavé mohou být databáze USA, které mají pro vybrané 
charakteristiky hodnoty údajně až ze 16. století [5].

Pro dostatečně věrné numerické simulace chování staveb-
ních konstrukcí a jejich částí je nutná znalost vlastností vnější-
ho prostředí, a to teploty vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, 
absolutní vlhkosti vzduchu, tlaku vodní páry, teploty rosného 
bodu, intenzity slunečního záření (globální a difúzní), insola-
ce, rychlosti a směru větru, tlaku vzduchu, úhrnu srážek. Tyto 

veličiny bývají dostupné v různých frekvencích, a to jako mi-
nutové, hodinové, denní a často i pouhé měsíční nebo roční 
průměry měřených hodnot (modernější automatizované pří-
stroje samozřejmě umožňují podrobnější a přesnější záznam, 
dříve však bývaly klimatické stanice obsluhovány ručně a 
data takto zaznamenávána). Je žádoucí, aby podrobnost dat 
byla co největší, nicméně pro výběr frekvence jsou směro-
datné požadavky uvažovaného matematicko-fyzikálního mo-
delu při simulaci. Dále bývají historická data (několikaleté 
řady měřených hodnot) zpracována do podoby Referenčního 
klimatického roku (RKR) [6], [7], který odráží jakýsi dlou-
hodobý trend. Výpočty ze skutečných historických dat jsou 
méně časté, neboť mohou být zatížena náhodnou chybou, 
atypickou klimatickou událostí v konkrétním roce atp., a tak 
historická data slouží především pro konstrukci RKR.

V České republice je výhradním certifikovaným distribu-
torem klimatických dat ČMHÚ [1]. Některá historická data 
jsou volně k dispozici (v mapové podobě) na jeho webovém 
portálu, ovšem výčet volně dostupných charakteristik ani 
jejich frekvence neodpovídá zcela požadavkům vědeckého 
výzkumu. Kompletní a podrobná data (historická i RKR) 
jsou poskytována komerčně. ČHMÚ také sbírá a redistribuje 
klimatická data z amatérských meteorologických stanic. Vy-
tváří tedy neustále se rozrůstající databázi klimatických dat 
pro regiony ČR, nutno však dodat, že zaměřenou na mapo-
vou formu prezentace klimatických jevů, což neumožňuje 
plné využití dat jako vstupních parametrů výpočtů. Kromě 
toho provozovatelé amatérských klimatických stanic data 
často distribuují vlastním způsobem, u nichž však nemůže 
být zaručena spolehlivost a úplnost nutná pro vědecké účely. 
Podrobněji bylo o volně dostupných klimatických datech pro 
území ČR pojednáno v práci [8].

Ve světě má sbírání klimatických dat o něco delší historii, 
variabilita databázových aplikací je opravdu široká. Zaměřme 
se na online řešení, tedy aplikace, které jsou z hlediska pří-
stupnosti dat nejlepší. Kromě nich bývá větší či menší balík 
klimatických dat pro vybrané světové lokality často obsažen 
již v samotném výpočetním softwaru pro různé druhy počíta-
čových simulací [9], [10], což je případ desktopového řešení.

Data přístupná přes internetový prohlížeč jsou obecně 
k dispozici v podobě škálovaného obrázku, nebo v číslech. 
Obojí má výhody i nevýhody, pro numerické simulace jsou 
však rozhodující přesná data. Obrázková mapa může být 
užitečná pro orientační vyhodnocení geografické lokality 

Databáze klimatických dat pro Českou republiku poskytuje nezbytné podklady pro počítačové simulace chování budov 
v různých lokalitách. Článek prezentuje online řešení, které umožňuje pracovat s daty Českého hydrometeorologického 
ústavu, a uvádí příklad aplikace.

The design and application of an online database of climatic data for the Czech Republic

The database of climatic data for regions of the Czech Republic provides the necessary input data for numerical simu-
lations of building structures in the context of their geographical location. The paper presents an online solution proce-
ssing and utilizing data from the Czech Hydrometeorological Institute with an example of application.
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z hlediska zatížení určitým klimatickým jevem (dle rozliše-
ní mapy odpovídá jednotlivý pixel obrázku danému území a 
jeho barva velikosti veličiny podle jistého měřítka – státy a 
světadíly jsou tak souvisle podrobně pokryty). 

Mezi volně přístupné aplikace, nabízející klimatické mapy 
v podobě obrázkových souborů, bychom mohli zařadit napří-
klad Atmospheric Composition Data & Information Services 
Center [11], Climate Explorer [12], nebo Climate Prediction 
Center [2]. To jsou databázové systémy, které klimatická data 
zobrazují v podobě online map, často stažitelných do souboru 
obrázku, někdy též umožňují animaci vývoje v určitém ob-
dobí. Tak jako u ČHMÚ bývá rozdíl mezi veřejnou (zdarma 
přístupnou) a placenou kolekcí dat.

Lepším formátem klimatických veličin jsou číselné hodnoty, 
které nabízí například NASA Earth Observations [3]. Ve větši-
ně případů se však s přístupnými daty setkáme spíše na regionál-
ní úrovni, jako například v USA [5] nebo ve Francii [4].

Databáze pro ČR 
Databázové systémy můžeme obecně rozdělit z hlediska 

platformy na desktopové a webové. U desktopových aplika-
cí jsou data uchovávána na disku uživatele nebo zabudována 
v programu vlastní aplikace. Ta mívá navíc různé verze podle 
operačního systému a bývá nutné ji po určité době aktualizo-
vat. Kolekce dostupných dat se tak může lišit v závislosti na 
aktuálnosti programu, navíc osobní počítač nemůžeme pova-
žovat za bezpečné místo k uchovávání důležitých dat. Vývo-
jáři aplikace nebo poskytovatelé dat se pak musí zabývat jed-
notlivými uživateli, pokud chtějí databázi doplnit či rozšířit.

Proti tomu webové řešení nabízí uživatelům mnoho výhod. 
Data jsou k dispozici nezávisle na operačním systému (jediný 
nezbytný software je prohlížeč internetu), vždy aktuální (ak-
tualizaci provádí správce vzdáleně), uchována na bezpečném 
a spolehlivém serverovém úložišti, což šetří diskový prostor 
a operační paměť počítačů uživatelů.

Konceptuálně jde u prezentované klimatické databáze o 
aplikaci programovanou v jazyce PHP (s doplňky kódu v ja-
zycích HTML a JavaScript) připojenou na databázi typu My-
SQL. Uživatelské prostředí je oddělené od datového úložiště 
a dále rozdělené podle různých práv přihlašených uživatelů. 
Vzhledem k primárnímu účelu aplikace musel návrh splňo-
vat vlastnosti, jako je jednoduchost a nenáročnost ovládání, 
zabezpečení přístupu k aplikaci (opatření proti narušení inte-
grity dat), rychlost a dostupnost aplikace, rozšiřitelnost a fle-
xibilita programového řešení. Tomu odpovídá aktuální verze 
1.04, dostupná na adrese http://tpm.fsv.cvut.cz/Naki/klimdb/  
s uživatelským prostředím v češtině i angličtině.

Primární data
Všechna momentálně uložená a dostupná klimatická data 

byla změřena, zpracována a poskytnuta ČHMÚ [1], nicmé-
ně databáze může být rozšiřitelná o další datový zdroj (na-
příklad in-situ měření). Každému takovému zdroji odpovídá 
v databázové struktuře vlastní tabulka, čímž je zamezeno 
konfliktům mezi daty z různých zdrojů při automatizovaném 
zpracování a umožněno porovnávat měření získaná z různých 
zdrojů (pokud budou pro danou lokalitu k dispozici).

V současnosti obsahuje databáze soubor klimatických dat 
pro 17 lokalit na území ČR (tab. 1). Porovnáme-li situaci 
s předchozím stavem, kdy pro přesné výpočty nabízely ko-
merční softwary (např. Meteonorm [9], Energy+ [10]) pouze 
jednu až tři geografické lokality (Praha, Brno, Ostrava), jde o 
významný pokrok.

Tab. 1. Lokality v současné verzi Klimatické databáze

Název 
stanice

Zeměpisná [°] Nadmoř-
ská výška 

[m]
Kód stanice

šířka délka

Červená 49,7772 17,5419 749 O1CERV01

České  
Budějovice

48,9519 14,4714 385 C2CBUD01

Dukovany 49,0958 16,1344 400 B2DUKO01

Holešov 49,3206 17,5697 222 B1HOLE01

Cheb 50,0686 12,3911 483 L3CHEB01

Kostelní 
Myslová

49,1600 15,4392 569 B2KMYS01

Košetice, 
Křešín, 
Kramolín

49,5733 15,0797 534 P3KOSE01

Most –  
Kopisty

50,5442 13,6233 240 U1KOPI01

Pec pod 
Sněžkou

50,6921 15,7288 824 H1PECS01

Praha – 
Karlov

50,0694 14,4278 232 P1PKAR01

Přerov 49,4239 17,4064 212 O3PRER01

Přimda 49,6694 12,6781 742 L2PRIM01

Svratouch 49,7350 16,0336 737 H3SVRA01
Šumperk – 
Šerák

50,1875 17,1086 1 423 O1SERA01

Temelín 49,1978 14,3419 503 C1TEME01
Tušimice 50,3767 13,3281 322 U1KATU01

Ústí nad 
Orlicí

49,9803 16,4222 402 H2USTI01

Pro stanice uvedené  v tab. 1 jsou k dispozici data RKR, navíc  
i hodinové úhrny srážek. Seznam všech uložených veličin je 
uveden v tab. 2.

Tab. 2. Veličiny dostupné jako hodinové hodnoty 

Název Označení dle 
ČHMÚ Jednotka

teplota vzduchu Tep °C
relativní vlhkost vzduchu RV %
tlak vodní páry Nap hPa
teplota rosného bodu Td °C
absolutní vlhkost vzduchu Avl g/m3

intenzita globálního záře-
ní, hodinový průměr Glb W/m2

intenzita difúzního záření, 
hodinový průměr Dif W/m2

insolace Insol W/m2

rychlost větru Rychvet m/s
směr větru Smervetru °
tlak vzduchu Tlakvzduchu hPa
hodinový úhrn srážek Est1 mm/m2.h
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Databázový model MySQL
Návrh databáze je založen na konceptu relačního databá-

zového modelu. Jde o databázi MySQL s úložištěm typu My-
ISAM se dvěma aplikačními procesy (administrační a uži-
vatelský) a integritními omezeními. Základní formát dat (z 
distribuce ČHMÚ) je třeba konvertovat do podoby vyhovu-
jící databázi – tento proces je prováděn výhradně přes online 
administrátorské rozhraní. Aktivní referenční integrita systé-
mu je definována již v kódu samotné aplikace, a tedy pouze 
úplná a validní data budou skutečně do databáze vkládána. 

Pro uvedený počet stanic (tab. 1) čítá databáze přibližně 
158 tisíc záznamů, její velikost je přibližně 20 MB (15 MB 
data, 5 MB klíče). Předpokládá se převaha výběrových dota-
zů nad úpravovými, jednovláknový přístup a relativně malý 
počet aktivních uživatelů. Aby bylo možné zobrazovat a ex-
portovat data, bylo naprogramováno online webové rozhraní. 

Přistupovat do tohoto rozhraní, a tedy k datům samotným, 
mohou pouze uživatelé s přidělenými právy, některé akce 
jsou vyhrazeny jen administrátorským kontům. Rozlišujeme 
tři druhy uživatelů, a to ADMINISTRÁTOR, UŽIVATEL a 
HOST. ADMINISTRÁTOR přistupuje přes stránky admini-
stračního rozhraní a je mu umožněna úprava, odstraňování, 
zobrazování, export a import klimatických dat i samotných 
geografických lokalit. UŽIVATEL a HOST přistupují přes 
stránky uživatelského rozhraní a je jim umožněno pouze 
prohlížení dat (pro roli HOST bez možnosti ukládat data do 
souborů).

Uživatelské prostředí
Hlavním cílem aplikace je poskytnuut důležitá data pro vy-

užití k numerickým simulacím, proto je naprogramován ex-
port dat do různých formátů (.csv tabulka, .cli textový soubor, 
.png obrázek). Mimo to se samozřejmě všechna data zobra-
zují v podobě grafu. Pro snadnější vyhledávání geografických 
lokalit je v aplikaci implementována interaktivní mapa.

Rozložení aplikace a nejčastěji používanou navigaci – vy-
hledání geografické lokality ze seznamu stanic, vyhledání 
lokality podle mapy nebo zobrazení dat pro danou lokalitu je 
znázorněno na obr. 1. Přehled možných geografických lokalit 
ilustruje interaktivní mapa na obr. 2.

U každé stanice lze pomocí odkazu Zobrazit přejít na strán-
ky uložených klimatických dat, nebo pomocí odkazu Export 
formát .cli přejít na stránku pro export dat ve formátu pro vý-
početní software (zde se generují soubory pro RKR, ke všem 
veličinám). Stránka klimatických dat (obr. 3) nabízí přede-
vším interaktivní formulář pro zobrazení či export vybrané 
veličiny (seznam veličin viz tab. 2).
Výběrem veličiny k zobrazení/exportu a požadovaného inter-
valu (celý refereční rok nebo jeden z měsíců) lze odpovídající 
data zobrazit (viz například graf teploty vzduchu na obr. 3), 
exportovat do tabulky ve formátu .csv, nebo exportovat do 
obrázku ve formátu .png.

Administrace databáze

Obr. 1.  Domovská stránka aplikace (snímek obrazovky)

Obr. 2. Stránka „Mapa uložených geografických lokalit“ (snímek obrazovky)
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Administrační rozhraní umožňuje z kontrolních důvodů 
totožné operace s daty jako uživatelské rozhraní (zobrazení a 
export) a navíc import nových dat (obr. 4).

Obr. 4. Stránka pro import nových dat (administrační rozhraní)

Srážkové úhrny (déšť) se ukládají pomocí zvláštního for-
muláře, neboť jsou distribuovány v samostatných souborech, 
ostatní parametry se importují z jednoho souboru najednou. 
Číslo v rámečku vpravo nahoře zobrazuje aktuální počet zá-
znamů klimatických dat, pod formulářem je pro přehlednost 
uvedeno datum posledního importu.

Příklady aplikace

Vstupní data
Význam uchovávání podrobných klimatických dat ilustru-

je situace, uvažujeme-li při návrhu budoucí stavby konkrétní 
lokalitu. Při složitějších konstrukčních detailech, nebo pokud 
je třeba přesněji odhadnout životnost kontrukce, bychom 
potřebovali přesně kvantifikovat vliv vnějšího prostředí na 
chování obvodového pláště, zejména z hlediska teploty a vlh-
kosti.

Atmosférické působení se i při relativně malé rozloze Čes-
ké republiky může významně lišit, a tak na různých místech 
bude konstrukce navlhat a vysychat různě, případně vnější 
povrch bude nebo nebude vystaven zmrazovacím cyklům. 

Podívejme se na dvě konkrétní lokality v podobné nadmořské 
výšce i geogracké poloze – Holešov a Přerov (obr. 2, obr. 5). 
Jak je vidět z průběhu teploty, i pro tak blízká místa se mohou 
hodnoty velmi lišit (pro lepší porovnání jsou uvedeny pouze 
první čtyři měsíce RKR).

Obr. 5. Průběh teploty 
(RKR 1.1.-1.5., Holešov a Přerov)

Teplota vnějšího povrchu konstrukce se tak může v závis-
losti na lokalitě lišit v průměru o 3,5 °C, v extrémních dnech 
až o 18 °C. Podstatný rozdíl se ukazuje v měsící únoru, kdy 
Holešov vykazuje výrazně nižší teploty než Přerov. Graf po-
rovnávající srážkové úhrny neuvádíme, ale v této veličině se 
lokality lišily v průměru o 0,13 mm, v extrémních dnech až o 
10,5 mm (porovnejme s celoročním průměrem denních hod-
not 0,08 mm).

Ještě zajímavější situace nastane, zvolíme-li lokality výraz-
ně odlišné. Význam databáze klimatických dat si tak ukážeme 
na příkladu počítačové simulace jednoduchého jednorozměr-
ného transportního problému řešeného metodou konečných 
prvků. Ukázková konstrukce je tvořena pucolánovou omít-
kou [13] zakrývající vnější i vnitřní stranu historického zdi-
va [14]. Tloušťku jednotlivých vrstev a počáteční podmínky 
uvádí tab. 3.

Obr. 3. Ukázka formuláře pro zobrazení/export klimatických dat pro danou stanici (na obrázku pro statnici Most – Kopisty)
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Tab. 3. Rozměry, materiál a počáteční podmínky  
simulované konstrukce

Vrstva Materiál Tloušťka 
[mm]

Počáteční  
podmínky

(r. v., teplota)
vnější 
omítka

pucolánová 
omítka [13] 10 60 %, 16 °C

zdivo historická cihla 
[14] 300 60 %, 16 °C

vnitřní 
omítka

pucolánová 
omítka [13] 10 60 %, 16 °C

V interiéru byly nastaveny konstantní počáteční podmínky 
(50 % relativní vlhkosti; 21 °C), exteriérová strana byla vy-
stavena působení klimatických vlivů pro dvě různé lokality 
– Holešov (teplá nížina) a Pec pod Sněžkou (chladná vysoči-
na s vyššími srážkami). Tato data byla stažena přes webové 
rozhraní klimatické databáze – exportované soubory byly po-
užity jako vstupní parametr výpočetního software bez dalších 
zásahů a časových prodlev.

S Künzelovým matematickým modelem pro sdružený 
transport tepla a vlhkosti [15], implementovaným do výpo-
četního software, byly provedeny dvě série výpočtů (pro dvě 
lokality) metodou konečných prvků. Časový horizont simula-
ce byl zvolen na pět let. Jiné parametry než vlivy klimatu se u 
porovnávaných simulací nelišily, a tak bylo možné porovnat 
výstupní data právě pro danou lokalitu.

Výsledky a diskuze

Křivky na obr. 6 (teplota) a obr. 7 (relativní vlhkost), zná-
zorňují průběh dané veličiny pro bod na rozhraní exteriérové 
omítky a cihly (tedy 10 mm pod povrchem konstrukce). Celá 
simulace trvala pět let, zde uvádíme pouze pět měsíců po-
sledního roku, aby byly rozdíly zřetelné. Z obou obrázků je 
názorně vidět, jak mohou vnější podmínky ovlivnit chování 
konstrukce. Při sledování vrchní vrstvy konstrukce (rozhra-
ní vnější omítky a historické cihly) se může v závislosti na 
uvažované geografické lokalitě lišit teplota až o 22 °C (v prů-
měru je rozdíl přibližně 5 °C) a relativní vlhkost až o 14 % 
(v průměru je rozdíl hodnot přibližně 4 %). Proto je nutné 
při počítačovém modelování využívat vždy taková data, která 
co nejvěrněji aproximují parametry klimatického prostředí, 
ve kterém se konstrukce bude nacházet. Na základě simulací 
je možné i pro více lokalit určit spolehlivost univerzálních 
konstrukčních systémů. Uspokojivost teplotně vlhkostního 
chování skladby pak může platit pro celou ČR. 

Obr. 6. Průběh teploty (pět měsíců posledního roku), rozhraní vnější 
omítka/cihla

Obr. 7. Průběh relativní vlhkosti v posledním roce simulace, 
rozhraní vnější omítka/cihla

Závěr
Článek shrnuje výhody a nevýhody konkrétního řešení 

databázového systému pro ukládání, zpracování a distribuci 
klimatických dat. Veličiny popisující atmosférické vlivy jsou 
nezbytnou vstupní informací pro numerické simulace chová-
ní budov. Klimatická databáze představuje nezbytný nástroj 
pro ověřování návrhů nejen rekonstrukcí historických budov, 
neboť zohledňuje skutečné umístění stavby a výsledky počí-
tačové predikce pak odrážejí působení konkrétního klimatic-
kého prostředí. Popisovaná databáze je řešena jako webově 
přístupná, s úložištěm MySQL na vzdáleném serveru a dvě-
ma druhy webového rozhraní (administrační a uživatelské) 
programovanými v jazyce PHP. Uložená data (RKR včetně 
srážkových úhrnů) byla získána z ČHMÚ [1] a aktuálně se 
týkají sedmnácti geografických lokalit na území ČR.

Příklad aplikace klimatických dat podtrhuje nezbytnost po-
drobné znalosti vlivu počasí, neboť v závislosti na vstupních 
datech se mohou výsledky simulace podstatně lišit. Stavební 
praxe často ukazuje, že chování budov závisí na konkrétní 
lokalitě, a proto univerzálním používáním jediné sestavy 
klimatických dat pro celé území České republiky bychom se 
mohli dopustit chybného odhadu.

Článek vznikl za podpory projektu DF12P01OVV030 
MK ČR.
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Úvod
Restaurování historických objektů pro jejich kulturní vý-

znam daného místa či země vždy vyžaduje zvýšenou po-
zornost. Nově použité materiály musí vhodně plnit funkční 
úlohy, a zároveň musí korespondovat s materiály použitými 
v minulosti. Z těchto důvodů se s oblibou používají přírodní 
materiály, jako kámen, dřevo apod. Možnost použití těchto 
materiálů závisí na jejich fyzikálních vlastnostech, které je 
třeba předem znát, aby bylo možné předvídat, jak se budou 
v konstrukci chovat. Schopnost porézních materiálů transpor-
tovat vodu může vést k negativním následkům. Jak je známo, 
většina fyzikálních vlastností (zejména tepelných) značně zá-
visí na množství vody obsažené v konstrukci, či její degradaci 
způsobené transportem rozpuštěných minerálů ve vodě a sol-
ných výkvětech, nebo porušením pevnosti materiálu vlivem 
mrazových cyklů vlhké konstrukce.

  Parametrů popisujících transport vlhkosti v porézních ma-
teriálech se ve stavební fyzice uplatňuje několik. Článek po-
pisuje způsob určení hydraulické vodivosti a permeability tří 
druhů pískovců vhodných pro použití při restaurování histo-
rických objektů. K ověření vypočtených parametrů byl použit 
výpočetní model a byla určena míra shody výpočtu a měření.

Popis transportu vlhkosti pomocí hydraulické vodivosti se 
může uplatnit zejména při výzkumu betonu. Naším cílem je 
zavedení této alternativní možnosti popisu transportu vlhkos-
ti a porovnání vhodnosti metody s již publikovanými para-
metry transportu vlhkosti, tj. pomocí sorptivity a součinitele 
vlhkostní vodivosti. Výhodou dané metody je nezávislost 
výpočtu na měřených profilech, ty zde slouží jen k ověření 
dosažených výsledků. 

Matematický popis transportu vlhkosti

Transport vlhkosti v porézní látce lze popsat hydraulickou 
vodivostí k [m·s–1], která je definována na základě Darcyho 
zákona [1]

                                     v = –k·grad h,  (1)

kde v [m·s–1] je průměrná rychlost proudění vody v porézním 
materiálu, určená jako v = Q/A, kde Q [m3·s–1] je objemový 
průtok vody materiálem, A [m2] je plocha průřezu, h [m] je 
tlaková výška.

Další možností je využití permeability K [m2] jako hlavní-
ho transportního parametru popisujícího vlastnosti materiálu, 
definované vztahem

                          , (2)

kde j [kg·m2·s–1] je hustota vodního toku, ρw [kg·m–3] je hus-
tota vody při dané teplotě měření, ηw [kg·m–1·s–1] je dynamic-
ká viskozita vody, pw [Pa] je tlak vody.

Vyjádření hustoty toku vody pomocí hydraulické vodivosti 
k je podobné,

                               . (3)

Vezmeme-li v úvahu vztah

                                    (4)

je vztah mezi hydraulickou vodivostí a permeabilitou zřejmý,

                                  (5)

kde g [m·s–2] je gravitační zrychlení.

Alternativou zmíněných přístupů je vyjádření transportu 
vlhkosti v porézním materiálu pomocí vodivosti kapalné vlh-
kosti Kl [s], která je definována jako

                              (6)

tudíž

                                 (7)

Dalším, ve stavební fyzice používaným, fenomenologic-
kým koeficientem, popisujícím kapalný transport vody v po-
rézním materiálu, je součinitel vlhkostní vodivosti κ [m2·s–1]. 
Určení κ bylo podrobně provedeno a popsáno v [2]. 

Uvedené koeficienty jsou mezi sebou ve vztahu, jak bylo 
ukázáno v práci Philipa a de Vriese [3]. Za izotermických 
podmínek lze odvodit vztah mezi k a κ,

                   (8)
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kde ,  lze odvodit z retenční křivky vlhkosti h = h(u) 
nebo h = h(w).

Podobně jsou formulovány vztahy pro K a κ,

                         (9)

Měření permeability 
K určení permeability v nasyceném stavu byl použit vyso-

kotlaký permeametr, sestavený podle původního návrhu [4], 
v němž byla zdrojem tlaku měřicí kapaliny chromatografic-
ká pumpa. Základem stroje je Hasslerova komora z korozi-
vzdorné oceli, do níž byl umístěn válcový vzorek průměru 
37 mm a délky 50 mm. Po obvodu byl fixován rukávem z ni-
trilového kaučuku vyplněného vodou, jehož tlak je vyšší než 
v měřicím obvodu, čímž je zabráněno obtékání vzorku. Popis 
celého zařízení je uveden v článku [5].

Permeabilitu v plně nasyceném stavu lze vypočítat pomocí 
vztahu

                                 (10)

kde Q [m3·s–1] je objemový průtok vody materiálem, Δp [Pa] 
je tlakový spád ve vzorku, l [m] je délka vzorku, d [m] je jeho 
průměr.

Takto experimentálně zjištěné hodnoty permeability se 
vztahují k materiálu plně nasycenému vodou wsat. K určení 
funkce permeability v závislosti na vlhkosti je možné použít 
vztah mezi permeabilitou a distribucí velikosti pórů v mate-
riálu. Právě distribuce velikosti pórů je jednou ze základních 
charakteristik  porézních materiálů, která významně ovlivňu-
je transportní parametry. Pro její určení byla použita rtuťová 
porozimetrie (Mercury Intrusion Porosimetry). Tato experi-
mentálně jednoduchá a ve stavební fyzice často používaná 
metoda je založena na vtlačování rtuti do porézního mate-
riálu, přičemž se měří objem vtlačované rtuti v závislosti na 
zvyšujícím se tlaku. Průměr pórů intrudovaných rtutí závisí 
na tlaku (se zvyšujícím  se tlakem se zaplňují i menší póry).

 Pro distribuční křivku platí 

                          (11)

permeabilitu v závisloti na vlhkosti je pak možné určit např. 
dle vztahu definovaného Mualemem [6]

         (12)

kde f(r) je distribuční křivka pórů, r [m] je poloměr pórů,  
n [–] je emperický parametr

                 a  (13)

Retenční křivka vlhkosti, tj. závislost obsahu vlhkosti na 
kapilárním tlaku v nadhydroskopické oblasti, je jedním ze 
základních akumulačních parametrů vody v porézním mate-
riálu. Pro objemovou vlhkost ji lze zapsat vzorcem

                                       (14)

Retenční křivky lze určit experimentálně pomocí extrakto-

ru s tlakovou deskou nebo na základě distribuční křivky ve-
likosti pórů. Tu lze převést na retenční křivku pomocí vztahů

                       (15)

                                   (16)

kde w(d) [m3·m–3] je objemová vlhkost v závislosti na prů-
měru pórů, ρv [kg·m–3] je objemová hmotnost materiálu,  
Vpc [m3] je celkový objem pórů, Vp [m3] je objem pórů, pc(d)
[Pa] je kapilární tlak a σ [N·m–1] je povrchové napětí kapaliny 
(pro vodu při teplotě 25 °C je 0,073 N·m–1) [7]. 

Materiály
K měření byly vybrány tři druhy pískovce, jejichž poměr-

ně velká otevřená pórovitost bude vhodně reprezentovat výše 
zmíněné matematické modely, tj. transport kapalné vlhkos-
ti pomocí kapilárních sil, a to Božanovský pískovec (Gra-
nit Lipnice, lokalita Náchod), Mšenský pískovec (Mšenské 
pískovce, lokalita Litoměřice) a Úpický pískovec (Krákor-
ka, Trutnov). Božanovský pískovec byl označen jako NA1, 
Mšenský pískovec NA6 a Úpický pískovec NA8.

Výsledky
Základní fyzikální vlastnosti zkoumaných pískovců jsou 

uvedeny v tab. 1. Objemová hmotnost ρV byla určena měře-
ním a vážením vzorků v suchém stavu. Otevřená pórovitost 
ψo a hustota matrice ρmat byla stanovena metodou vakuového 
nasycení vzorků vodou. Vlastnosti materiálů, určené pomocí 
rtuťové porozimetrie a permeability pomocí vysokotlakého 
permeametru jsou uvedeny v tab. 2. Kumulativní křivky, ur-
čené pomocí rtuťové porozimetrie, jsou vidět na obr. 1, distri-
buční křivky na obr. 2. Retenční křivky, vypočtené dle vztahu 
(16) z porozimetrických křivek, jsou na obr. 3.

Tab. 1. Základní fyzikální vlastnosti materiálů

Označení ρv [kg·m–3] ρmat [kg·m–3] ψ0 [%]
NA1 2 182,99 2 612,55 16,44
NA6 1 867,95 2 617,83 28,64
NA8 2 433,64 2 620,60 7,14

Tab. 2. Měřené vlastnosti materiálů

Označení 
materiálu

Celkový objem 
pórů [cm3/g]

Střední velikost 
pórů [μm] Ksat [m2]

NA1 0,0667 44,20021 1,2e-12
NA6 0,1393 36,51342 2e-12
NA8 0,0397 1,527475 7e-16

Obr. 1. Kumulativní křivka specifického objemu pórů materiálů



134 stavební obzor 7–8/2014

Obr. 2. Distribuční křivka velikosti pórů materiálů

Obr. 3. Retenční křivky materiálů

Vypočtená hydraulická vodivost a permeabilita měřených 
materiálů v závislosti na obsahu vlhkosti je znázorněna na 
obr. 4 a obr. 5. Čas měření jednotlivých profilů byl 900-5 400 s 
pro materiál NA1, 900- 2 520 s pro NA6, 9 000-17 100 s pro 
NA8.

Obr. 4. Hydraulická vodivost materiálů

Obr. 5. Permeabilita materiálů

Ověření výsledků
Vypočtené parametry mohou být použity jako vstupní data 

do počítačových modelů, která simulují počáteční a okrajo-
vé podmínky použité v experimentu. Porovnáním měřených 
a vypočtených profilů lze proto zhodnotit míru shody mezi 
matematickým modelem a samotným měřením. V tomto pří-
padě bylo měření prováděno za neměnných izotermických 
podmínek a také uspořádání experimentu bylo jednoduché. 
K výpočtu simulace lze tedy využít běžně používaný výpo-
četní model

                  . (17)

Při výpočtu permeability K(w) podle rovnice (12) lze mě-
nit volný parametr n. Použití měřených profilů jako kritéria 
správné volby parametru n lze považovat za vhodnou metodu.

Výsledky porovnání měřených a vypočtených vlhkost-
ních profilů zkoumaných materiálů jsou patrné na obr. 6 až  
obr. 8. Pro přehlednost jsou měřené i vypočtené vlhkostní 
profily zobrazeny v Boltzmannově transformaci

                                    , (18)

kde x [m] je vzdálenost od vlhčeného čela vzorku, t [s] je čas 
měření. 

Obr. 6. Ověření výpočtu NA1

Obr. 7. Ověření výpočtu NA6

Obr. 8. Ověření výpočtu NA8
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Matematické hodnocení výsledků, konkrétně koeficient 
determinace R2 mezi měřenými a vypočtenými vlhkostní-
mi profily a střední kvadratické chyby měření σ, je uvedeno 
v tab. 3.

Tab. 3. Porovnání měřených a vypočtených profilů  
– koeficient determinace R2

Označení 
materiálu

R2 Střední kvadratická 
chyba

NA1 0,9485 0,00669
NA6 0,9611 0,01386
NA8 0,9785 0,00374

Diskuze
Je patrné, že hodnoty hydraulické vodivosti i permeability 

jsou pro zkoumané pískovce rozdílné. Vlhkostní parametry 
se liší dle původu těžby a výrobce. Vychází to i z různé doby 
měření vlhkostních profilů. Z toho vyplývá nutnost určovat 
vlhkostní parametry pro konkrétní druh pískovce. Pro počí-
tačové simulace v tomto případě nelze použít generická data 
zobecňující vlastnosti pískovců. Ty pro výpočetní simulace 
mohou sloužit jen jako hrubý ukazatel.

Dosažené výsledky ukazují dobrou shodu mezi měřenými 
a vypočtenými vlhkostními profily. Koeficient determinace 
mezi 0,9485 a 0,9785 svědčí o značné korelaci mezi měřený-
mi a vypočtenými vlhkostními profily. Je možné konstatovat, 
že hydraulická vodivost i permeabilita musí být pro výpo-
četní simulace vlhkostních profilů daných materiálů vždy 
dány jako funkce obsahu vlhkosti. Nevýhodou je nejen větší 
pracnost a složitost výpočtu, ale také nutnost experimentální-
ho hledání koeficientu n při výpočtu dle rovnice (12). Nelze 
ho snadno automatizovat, neboť hodnota závisí na množství a 
rozptylu měřených profilů. To vede k nutnosti vícekrokového 
inverzního určení vypočtených hodnot.

Popsaná metoda je alternativou měření součinitele vlh-
kostní vodivosti [2], popisujícího transport kapalné vlhkosti 
v porézních stavebních materiálech. Její výhodou, tj. určení 
vlhkostních parametrů pomocí měření porozimetrické křivky, 
je její nezávislost na měřených vlhkostních profilech, což 
vede k větší nezávislosti na měřických chybách. Výsledky lze 
pomocí počítačového modelu porovnat s měřenými profily.

Závěr
– V článku je popsána metoda určení parametrů určující 

transport kapalné vlhkosti v porézním materiálu, konkrétně 
hydraulickou vodivost a permeabilitu v závislosti na obje-
movém obsahu vlhkosti.

– Pro vypočtené parametry bylo provedeno ověření pomocí 
matematického modelu a kontrola vhodné volby volného 
parametru n při výpočtu.

– Pro měřené a vypočtené vlhkostní profily byl určen koefi-
cient determinace a střední kvadratické chyby.

– Dosažené výsledky ukazují nemožnost používat generická 
data pro daný druh stavebního materiálu, je nutné je určo-
vat pro každý materiál zvlášť, a to podle lokality těžby.

– Určování vlhkostních parametrů je náročnější než výpo-
čet součinitele vlhkostní vodivosti, ale je zcela nezávislé 
na měřených profilech. Ty slouží jen k ověření správnosti 
dosažených výsledků pomocí matematického modelu.

Článek vznikl za podpory projektu DF12P01OVV030 Mi-
nisterstva kultury „Metodika stanovení vlivu proměnlivé-
ho prostředí na degradaci historického zdiva“.
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Vliv tuhosti svorníku na síly v plátovém spoji
doc. Ing. Petr FAJMAN, CSc.

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Úvod
Nejčastěji používanými spoji při opravách historických 

stropních nebo krovových konstrukcí namáhaných na ohyb 
jsou plátové spoje. Nejjednodušším spojem je plát s jedním 
svorníkem, v praxi se však častěji vyskytují spoje s více 
svorníky. Co je vhodnější ze statického hlediska, není jasné. 
Z výpočtů a experimentů však vyplývá, že zvyšování počtu 
svorníků nevede ke snižování namáhání v plátu. Větší počet 
svorníků je nutný v plátovém spoji, kde jsou síly přenášeny 
pouze svorníky bez zapojení čel.

Získat síly v jednotlivých částech plátu je poměrně složi-
té. Hlavním problémem je nedostatek informací o prokluzu 
na čelech, o působišti sil a tuhosti kolíku. Další nejasnosti se 
projeví při dimenzování dle normy EC 5, která sice poměrně 
podrobně popisuje dimenzování prvků a spojování ocelový-
mi prostředky, ale tradiční spoje neřeší. 

Potřeby praxe lze shrnout následovně – je třeba vytvořit 
jednoduché modely a poskytnout jednoduché návody pro 
konstrukční uspořádání styku. 

Namáhání styku se získá z globálního řešení krovů, trá-
mových stropů nebo jiných dřevěných konstrukcí využitím 
běžně dostupných programů typu FEAT, SCIA engineer, FIN 
atd. [2]. Výsledkem jsou vnitřní síly potřebné k prokázání 
únosnosti konstrukce, např. podle normy EC5. Primárně jde 
o prutové prvky, namáhané normálovým napětím rovnoběž-
ným s osou prutu (v případě dřeva vlákny označení L), a smy-
kové napětí působící v rovině průřezu (označení T a R) [1]. 
Tato napětí vyvozují vnitřní síly, a to ohybový moment M, 
normálovou sílu N a posouvající sílu V. 

Únosnost spojů se však běžně neprokazuje. Je to způsobe-
no nedostatečnou podporou ze strany norem, malou teoretic-
kou průpravou praktických inženýrů i nepatrným teoretickým 
zázemím v odborné literatuře. Jen výjimečně lze najít ucelené 
řešení spojů. Více se lze dočíst v zahraniční literatuře, např. 
zesilování tradičních spojů uvádí [3], řešení dvojitého čepu 
[4], [5], řešení plátového spoje s hmoždíky [6] nebo ověře-
ní experimentálního zkoušení plátového spoje výpočtem [7]. 
V naší literatuře je řešení plátu naznačeno v [8]. 

Teoretické řešení plátového spoje je popsáno v [4] a [5]. 
Nevýhodou modelu je, že předpokládá tuhé spojení v místě 
svorníku. Následující postup umožní zavedení tuhosti svorní-
ku do výpočtu vnitřních sil v plátu. 

Při výpočtu tuhosti svorníku vyjdeme z výsledků experi-
mentů a normových doporučení.  Důležitým předpokladem 

je, že jde o návrh dle norem, a tudíž se pohybujeme v geo-
metricky lineární oblasti s malými deformacemi i průhyby.

Topologie spoje
Plátový spoj může být rovný rovnočelný plát (a = 90°), 

nebo rovný šikmočelný plát. Ze statického hlediska se jeví 
jako příznivější šikmočelný s nižším sklonem, ale vliv dalších 
proměnných, jako například volba počtu svorníků (čepů, ko-
líků) a jejich tuhost, na chování plátu není jasný. Lze použít 
spoj i s jedním čepem, v praxi se však používají spoje s více 
čepy (obr. 1). Například v Německu je doporučován spoj se 
čtyřmi čepy. Jak uvidíme dále, ze statického hlediska k tomu 
není opodstatnění, protože spoj se čtyřmi čepy se chová stej-
ně jako se dvěma čepy.

Obr. 1. Tvar spoje jednokolíkového, dvoukolíkového  
a čtyřkolíkového, zavedení tuhosti v propojení

Základní teoretické vztahy
Trám je namáhán ve svislé rovině. Při hledání řešení za 

zjednodušujících podmínek vyjdeme z integrálních veličin, 
které poskytnou představu o chování daného spoje. K přes-
nému určení všech sil, působících ve spoji, je nutné dodat 
další informace (při geometricky nelineárním chování více 
informací), které lze zjistit experimenty.

Při zanedbání tření ve svislé rovině mezi pláty budeme 
hledat rovnováhu v integrálních veličinách. Tím se vyhneme 
nepříjemným otázkám kolem rozložení napětí v čele plátu. 
Zároveň odvozené vztahy platí pro lineární i materiálově ne-
lineární chování čela i kolíku. Namáhání v daném prvku mů-
žeme zjednodušit dle obr. 2. Na čelo plátu působí normálová 

Tradiční tesařské spoje, používané při restaurování historických dřevěných konstrukcí, nejsou navrhovány dle norem. 
Běžně používaný je plátový spoj s jedním nebo více kolíky, resp. svorníky. Přesné rozložení sil, které působí na jednot-
livé části spoje, však není známé. Teoretickým řešením lze získat poměr výslednic v závislosti na vstupních údajích, ale 
i to je užitečné pro rychlou orientaci v praxi. Přesnější výsledky lze vypočítat zavedením reálné tuhosti kolíků, resp. 
svorníků, a z dat získaných experimenty.

The effect of key stiffness on the forces in a splice skew joint

Traditional joints used in restorations of historical timber structures are not designed according to standards. The 
widely spread joint is the vertical splice skew joint with one or two keys. Unfortunately, the forces, which mutually act 
on its separate parts, are not known. Only the limits of these forces may be derived exactly, which is very valuable for 
practice. The accurate values may be obtained by the introduction of key´s stiffness and using data from measurements 
or experiments.
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a třecí síla a na kolík posouvající síly. Tyto síly vytvářejí dva 
momenty, které vzdorují zatížení.

Vztahy mezi šikmými a lokálními silami v bodě 1 lze vyjá-
dřit pomocí transformace 

                          ,cossin aa aa VNN +=  (1)

Při zavedení podmínky tření v čele plátu při posunu konců 
směrem dolů pro tlakovou sílu Na < 0 platí Va = Na m, kde m 
je součinitel tření pro dřevo. Z rovnic (1) dostaneme

 ( ),cossin aµaa += NN  ( ),sincos aµaa +−= NV  (2)
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Tři podmínky rovnováhy zapíšeme ve tvaru  
  
 ,0;0 221121 =−++=++ fkk VVkNkNUNN  (4)
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Zobecnělé síly Vf a Mf jsou výslednicí zatížení vztaženou 
k bodu 1. V rovnicích (4) a (5) jsou neznámé velikosti po-
souvajících sil v kolíku Uk i Vk, velikosti tlakových sil Na  

v čelech plátu a jejich působiště. Z uvedeného vyplývá, že 
máme šest neznámých na tři rovnice. Polohu sil v čelech mů-
žeme získat z experimentů, nebo ji volit a zjistit závislost sil 
v plátu na její poloze. Tím zbude jen jedna neznámá, kterou 
lze získat pomocí podmínky spojitosti plátů. Pro výpočet lze 
použít silovou metodu s jednou neznámou, např. síla N1 nebo 
vodorovná síla v kolíku Uk .

Tuhost kolíku je možné počítat různými způsoby. Prokluz 
svorníku dle tab. 7.1 ČSN EN 1995 podle vztahu

                         
 

,kN/m][
023,0

5,1 dk m
ser

ρ
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kde rm je hmotnost [kg/m3], d je průměr kolíku [m].

Tento vztah nezohledňuje směr vláken a proti dále zmí-
něným možnostem dává tuhost výrazně nižší. Dále lze vyjít 

z únosnosti svorníků, která závisí na směru vláken (vzta-
hy 8.6 ČSN EN 1995, v níž jsou jednotlivé rovnice vázány 
k různému způsobu přetvoření). Pokud má plát stejnou šířku 
(každá část má šířku rovnou polovině celku), pak se vztahy 
výrazně zjednoduší.  Ve většině případů je rozhodující vztah 
8.6.c. V našem případě platí t1 = t2 = b/2 = t a b = 1. Po dosa-
zení dostaneme

                    
 [ ] Rkv

Rkaxkh F
Fdtf
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4
28
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kde d je průměr svorníku, Fv,Rk je charakteristická únosnost 
spojovacího prostředku, fh,k je charakteristická pevnost v otla-
čení dřevěného prvku, Fax,Rk je charakteristická únosnost na 
vytažení. 

Část plátu mezi body 1 a 2 je zvýrazněna v obr. 3. Je ozna-
čen I se silami N1, N2, Vk, Uk, který v něm vyvolává část II. 
Pokračování části I je nahrazeno silami Vf1  and Mf1 v bodě 1. 
Podobné schéma platí i na části II.

Konstrukce je jedenkrát staticky neurčitá. Volba reálné 
(RS) a virtuální (VS) konstrukce je možná různými způsoby. 
Například rozpojení v bodě působení síly N1.

Pro výpočet koeficientů poddajnosti musíme sestavit mo-
menty M na RS a M1 na VS. Deformace v bodě 1 mezi částmi 
I a II na RS od silového působení 
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vliv pružného spojení v místě kolíku 
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deformace v bodě 1 mezi částmi I a II na VS (obr. 4)

 
,

2

0
11

1

0
11

2

0
11

1

0
1111 








++








+= ∫∫∫∫

lclclclc

dxMMdxMMIIčástdxMMdxMMIčástδ

vliv pružného spojení v místě kolíku

 
.11111111

11 






 ⋅
+

⋅
+







 ⋅
+

⋅
=

v

kk

u

kk

v

kk

u

kk
r k

VV
k

UUIIčást
k

VV
k

UUIčástδ  (8)

Obr. 2. Síly na jedné části plátu

Obr. 3. Konstrukční schéma plátu se silami na části I
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Neznámá síla N1 musí zajistit nulový posun mezi jednotli-
vými částmi

 ( ) ( ) ( )rrrr NN 1111110111011111 /0 δδδδδδδδ ++−=⇒=+++  . (9)

Přesně řečeno, jde o nulový posun kolmý na čela – smykový 
posun v čele je umožněn. To zajišťuje transformační vztah (3). 

Obdobné řešení lze použít pro více svorníků. Při dvou 
svornících bude nutné řešit soustavu tří rovnic o třech nezná-
mých, při čtyřech soustavu o sedmi neznámých.

Řešené příklady
Jak již bylo řečeno, k danému zatížení nelze bez experi-

mentů získat jednoznačné působiště sil. Numerický model 
má výhodu, že můžeme jednoduše měnit polohu působiště 
a hledat, jak se budou síly v plátu měnit. Tato informace je 
z praktického hlediska velmi důležitá. Dostaneme maximálně 
síly, na které můžeme navrhovat jednotlivé prvky spoje. 

Při experimentech byla zjišťována pouze závislost průhybu 
na zatížení.  

Experiment
Čtyři konstrukce byly namáhány tříbodovým ohybem (obr. 5, 

obr. 6) v laboratoři Ústavu teoretické a aplikované mecha-
niky v Praze [9]. V souladu s normou EC5 a střední hodno-
tou hmotnosti r = 444 kg/m3 lze odhadnout třídu dřeva C27. 
Tlaková pevnost za ohybu je fm,k = 27 MPa, tahová pevnost  
 ft,0,k = 16 MPa, tlak  fc,0,k = 21 MPa.

Výsledky experimentu ukazují na lineární chování do 
zatížení silou F ≈ 20–25 kN (napětí v oslabené části je  
s = 22 MPa). Poté dochází ve třech vzorcích ke změkčení, 
a následně k prasknutí, viz graf závislosti síly na posunutí 
uprostřed nosníku v obr. 6.

Trám bez spoje se chová lineárně do F ≈ 28 kN (napětí ve 
středu rozpětí je s = 21,8 MPa), limitní síla je 45 kN (lineární 
napětí uprostřed s = 35 MPa, plastické s = 23 MPa).

Snížení únosnosti průřezu je nutné vztahovat k momentu 
v místě porušení. U trámu bez plátu je místo porušení uprostřed 
nosníku a mezní elastický moment je M = F.l/4 = 42 kNm. 
Napojovaný trám se porušuje na konci plátu aodpovídající 
moment je M = F/2.2,18 = 24,5 kNm. Z uvedeného vyplývá, 
že snížení únosnosti průřezu je v našem případěo 41%.

Obr. 6. Experiment a dráha zatěžování získaná z experimentu

Numerické řešení 
Vstupní data viz obr. 7 – sklon čela a = 63°, délka středni-

ce plátu l = 1,38 m, rozměry průřezu h = 0,24 m, b = 0,2 m. 
Vzhledem k tomu, že není přesně znám koeficient tření, byly 
zvoleny extrémní hodnoty m = 0 a m = 0,4. Zatížení odpovídá 
síle 20 kN a je vneseno v bodě 1 M1 = 8 kNm, V = 10 kN.

Graf 1: Plát se sklonem 63°, pozice výslednice v čele [m] 
je vykreslena na svislé ose; hodnota napětí v oslabené části 
plátu [MPa] je vykreslena na vodorovné ose.

K získání odpovídajícího modelu je v grafu 1 vynesena vý-
slednice získaná z experimentu. Z výsledků můžeme odhadnout, 
že v elastickém chování je c1min  = 0,08 m, v plastickém stavu  
c1min = 0,06 m. Odpovídající ideální napětí lze nalézt v obr. 8.

Obr. 4. Virtuální soustava s virtuálními silami

 Obr. 5. Zkoušená konstrukce

 Obr. 7.  Řešená konstrukce
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l Vliv tuhosti kolíku na rozložení sil v plátu
Vzhledem k finanční náročnosti experimentů je tento vliv 

zkoumán numericky. Byly zvoleny sklony používané v praxi, 
o jejichž výhodnosti se moc neví, a to: 30°, 45°, 60°, 90° a 
80°.  Střednicová délka plátu l = 1,38 m, průřez h = 0,24 m, 
b = 0,2 m, tření m = 0,4. Dimenze průřezu i plátu jsou stejné 
jako u zkoušeného trámu v experimentu. Tuhost spojení ko-
líkem ve vodorovném, resp. svislém, směru je volena tuhá  
k = ∞ a dále pro kolík s průměrem 40 mm (k = 31 MN/m, 
resp. 18 MN/m) a 20 mm (k =19 MN/m, resp. 13 MN/m).

Zatížení: M1 = 8 kNm, V =10 kN, pro výpočet napětí v osla-
bení se moment mění dle sklonu čel od 19,71 kNm pro 30° do 
21,8 kNm pro sklon 90° (obr. 7, obr. 8).

Graf 2: Sklon (°) čela je vykreslen na svislé ose; hodnoty 
vodorovné a svislé síly v čepu [kN] a napětí v oslabené části 
plátu [MPa] na vodorovné ose.

Graf 3: Sklon (°) čela je vykreslen na svislé ose; hodnota 
kontaktní síly v čele 1 a 2 Nα1 a Nα2 [kN] a posun v čelech plátu  
u [mm] na vodorovné ose.

Z grafu 2 vyplývá, že se svislá složka v kolíku mění v zá-
vislosti na jeho tuhosti – klesá s klesající tuhostí V > V40 a 
V20. Vodorovná složka se nemění U = U40 = U20, napětí se 
mění jen velmi málo s @ s40 @ s20.

Z grafu 3 lze zjistit, že při tuhém spojení plátů v místě 
čepu jsou síly v čele s větším momentem (čelo 2 v obr. 7) 
větší než ve druhém čele. S klesající tuhostí čepu se poměr 
sil obrací, což znamená, že síly v čele s menším momentem 
(čelo 1 v obr. 7) jsou větší než ve druhém. To vede k tomu, že 
se napětí v oslabení mírně zvětšuje. Posun v čelech se podle 
očekávání zvětšuje se snižující tuhostí spoje. To vede k ná-

růstu průhybu dané konstrukce. Vliv tuhosti kolíků pro plát se 
sklonem 45° a s třením 0,4 je vykreslen v grafu 4. 

Graf 4: Na svislé ose jsou uvedeny hodnoty kontaktní síly 
v čelech 1 a 2 Nα1 a Nα2 , sil na kolíku [kN] a napětí v oslabe-
ní [MPa]. Z důvodu kreslení v reálných hodnotách je tuhost 
kolíků nahrazena reciprokou hodnotou poddajnosti. Poddaj-
nost kolíků p je vykreslena na vodorovné ose tuhý spoj p = 0  
[m/MN], kolík Æ 40 mm p = 0,032 a pro Æ 20 mm p = 0,05.

l Vliv tuhosti kolíku na síly v plátu se dvěma čepy
Čepy jsou umístěny symetricky ve vzdálenosti 0,25 m od 

osy plátu, rozměry a zatížení jsou stejné jako v obr. 9. Délka 
plátu a jeho umístění je stejné pro možnost porovnání plátů 
s jedním a se dvěma čepy. 

Graf  5: Sklon (°) čela je vykreslen na svislé ose; hodnota 
vodorovné síly v čepu [kN] a napětí v oslabené části plátu 
[MPa] na vodorovné ose.

Vzhledem ke změně sklonu čela se plát se dvěma kolíky 
chová obdobně jako plát s jedním kolíkem. Zmenšení sklonu 
vede ke snížení napětí v oslabení i ke zmenšení vodorovných 
sil v kolíku, naopak svislé síly se zvětšují.

Tuhost výrazně ovlivňuje svislé složky sil v kolíku. Dle 
očekávání, snižující se tuhost snižuje namáhání v kolících. 
Při použití Æ 40 mm a Æ 20 mm je změna ve velikosti namá-
hání již velmi malá. Vliv tuhosti kolíků pro plát se sklonem 
45° a s třením 0 je vykreslen v grafu 7. 

 Obr. 8. Normálové napětí v oslabení

 Obr. 9. Řešená konstrukce
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Graf 6: Sklon (°) čela je vykreslen na svislé ose; hodnota 
svislé síly v čepu [kN] jsou vykresleny na vodorovné ose.

Graf 7: Na svislé ose jsou uvedeny hodnoty sil v kolíku 1 a 
2 Uk1 a Vk2 [kN] a napětí v oslabení [MPa]. Poddajnost kolíku 
p je vykreslena na vodorovné ose tuhý spoj p = 0 [m/MN], 
kolík s Æ 40 mm  p = 0,032 a pro Æ 20 mm p = 0,050.

Z grafů 5 až 7 vyplývá, že tuhost kolíků výrazně ovlivňu-
je pouze velikost svislé síly v kolíku. Na vodorovnou sílu a 
napětí v oslabení nemá tuhost kolíku téměř žádný vliv. Další 
zajímavostí je, že snižující se tuhost kolíků vyrovnává jejich 
namáhání. 

l Vliv tuhosti kolíku na síly v plátu se čtyřmi čepy

Je počítán trám se sklonem 45°. Rozmístění kolíku je na-
vrženo v souladu s doporučeními uváděnými v německé li-
teratuře. Vzdálenost od čel je volena tak, aby nedocházelo 
k rozštěpení dřeva. Vliv tuhosti kolíků pro plát se sklonem 
45° a s nulovým třením je vykreslen v grafu 8. 

Z grafu 8 vyplývá, že tuhost kolíků má výrazný vliv jak na 
velikost, tak i na poměr sil mezi jednotlivými kolíky. Největší 
změna je mezi tuhým spojením a tuhostí odpovídající kolíku 
s Æ 40 mm (poddajnost p = 0,032), další snižování tuhosti již 
vede k malému snižování sil v kolících. Nejvíce namáhaným 
kolíkem je k3. Důležitým zjištěním je i to, že snižující se tu-
host kolíků vyrovnává jejich namáhání. 

l Porovnání sil v plátu při jednom a více čepech
Rozdíl v chování spoje při jednom a dvou čepech je zkou-

mán u různých sklonů čela s třením.  Přidání kolíku zvětší 
kontaktní síly v čelech plátu, a tím mírně sníží napětí v osla-
bených částech plátu. 

Graf 9: Sklon čel je vykreslen na svislé ose, na vodorovné ose 
hodnoty kontaktních sil v čele 2 Nα, Vα [kN] a dále pak napětí 
v oslabené části plátu [MPa]. Označení N2 je pro jednokolí-
kový spoj, N2k2 pro dvoukolíkový spoj.

Diskuze a závěry
Z uvedených výsledků při plném využití lineární únosnosti 

vyplývá:

– výpočet prokazuje vznik obdobného namáhání jako v ex-
perimentálně měřených konstrukcích. Poloha výslednice 
sil v čelech plátu při uvažovaném tření ovlivňuje velikost 
sil poměrně málo. Rozdíl v napětí v oslabení se pohybuje 
do 10 %, viz graf 1; 

– tuhost kolíku má výrazný vliv na svislou složku – se 
zmenšující tuhostí se zmenšuje svislé namáhání kolíku, 
viz graf 2;

– snižující se tuhost kolíku vyrovnává namáhání na čelech 
plátu. Namáhání méně zatíženého čela může být i větší 
než druhého více zatíženého, viz grafy 3 a 4;  

– tuhost kolíku nemá vliv na velikost napětí v oslabeném 
průřezu, viz graf 4;

– snižující se tuhost kolíku zvětšuje posun mezi čely plátu, a 
tím i deformace konstrukce jako celku;

– pokud je v konstrukci více kolíků, je jejich namáhání 
úměrné velikosti momentu v jejich pozicích. Při klesající 
tuhosti dochází k vyrovnání namáhání jednotlivých kolí-
ků, viz graf 7;

 Obr. 9. Řešená konstrukce

Graf 8: Na svislé ose jsou uvedeny hodnoty sil v kolících očís-
lovaných dle obr. 9, vodorovná Uk a svislá Vk [kN]. Poddaj-
nost kolíku p je vykreslena na vodorovné ose tuhý spoj p =  
= 0 [m/MN], kolík Æ 40 mm p = 0,032 a pro Æ 20 mm p = 0,050.
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– přidání kolíku vede ke zvětšení jeho namáhání, ale mírně 
se sníží napětí v oslabené části plátu, viz graf 5. 

Pro konstrukce namáhané ohybem se smykem, které po-
třebujeme nastavit plátováním, lze na základě provedených 
výpočtů vyvodit následující praktická doporučení:

– z hlediska dimenzování lze změnou tuhosti kolíku dosáh-
nout stejného využití jak únosnosti kolíku, tak únosnosti 
oslabeného průřezu v plátu;  

– pokud rozhoduje při návrhu napětí v oslabení, nelze to 
zlepšit zvýšením tuhosti kolíku;

– přidávání kolíků mírně snižuje namáhání v oslabeném plátu;
– pokud rozhoduje při návrhu druhý mezní stav použitelnos-

ti, je vhodné přidat několik kolíků. Toto opatření zvětšuje 
tuhost spoje, resp. nosníku, ale nevede k podstatnému sní-
žení namáhání.

Článek vznikl za podpory projektu NAKI – DF12P01OV-
VOO4 Ministerstva kultury  „Návrh a posuzování dřevě-
ných tesařských spojů historických konstrukcí“.
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Úvod
V článku je řešen optimální tvar vlákna na symetrické 

jednotkové buňce vyňaté z kompozitní konstrukce. Je disku-
tován harmonický problém s typickou aplikací na problém 
optimalizace tvaru vedoucí ke vhodným vlastnostem lineární 
vodivosti fází v kompozitní struktuře. Koeficienty vodivosti 
jsou předem dány a jsou rovnoměrně rozloženy, ale s různý-
mi hodnotami pro vlákno a matrici. Návrhové parametry jsou 
spojeny s průřezem vlákna, jehož tvar, aby úloha byla řešitel-
ná, se předpokládá hvězdicovitý (star-shaped). Jako nejvhod-
nější se jeví metoda hraničních prvků, protože v zásadě jde 
o problém pohyblivé hranice. Aby byl problém řešitelný, je 
nezbytné zavést následující podmínky. Pro každý tvar vlákna 
se uvažuje daný konstantní objemový podíl (dvojrozměrná 
plocha) volený vhodně (rozumně) tak, aby nebyl větší než 
objem jednotkové buňky. Ukazuje se, že určité případy obje-
mového podílu vlákna mohou vést k nereálným výsledkům. 
K tomu může docházet tím, že předepsaný objem vlákna je 
počítán v integrálním tvaru, tj. pozitivní a negativní znamén-
ka ploch mohou způsobit nereálnou geometrii. Proto musí 
být přidána další omezení jako limity tvaru vlákna, například 
jeho průměr nebo tangenciální sklon v určitém směru na roz-
hraní vlákna a matrice. Matematická formulace a následné 
numerické zpracování musí poskytnout přiměřené tvarové 
rozložení zcela použitelné v praxi. 

Optimálními tvary vláken v pružném oboru se zabývaly 
články [1]-[4]. První z nich je věnován vlivu předpětí na na-
pjatost ve válcovém kompozitním laminovaném segmentu. 
Řešení je založeno na stavu zobecněného rovinného přetvo-
ření. Ve druhém je využito techniky vlastních parametrů pro 
řešení optimálního tvaru stěny. V dalším, [3], je použito vý-
sledků předchozího článku [2] na tvarovou optimalizaci jed-
nosměrně orientovaných kompozitů. V posledním, čtvrtém, 
se řeší opět optimální tvar vláken s konstantními přechodo-
vými silami mezi vláknem a matricí.

Sdružený problém optimalizace v pružnosti a tepelné 
vodivosti je řešen např. v [5] pro maximalizování tuhosti a 
vodivosti. Tvarová optimalizace vláken v problému lineární 
pružnosti na základě homogenizace je obsahem článku [6].  

Optimalizace tvaru vlákna v kompozitním materiálu pro 
teplotní zatížení je popsána v [7], kde je řešen problém hledá-
ní nejmenšího rozdílu mezi danou celkovou tepelnou charak-
teristikou a homogenizovanou charakteristikou vypočtenou 
z tepelných vlastností jednotlivých fází. Ucelený přehled op-

timalizačních metod je předložen v [8] spolu s odkazy na toto 
téma v literatuře. Metoda okrajových prvků je vhodná zvláště 
u kompozitů s jednou pružnou fází a druhou s nulovou tu-
hostí, jako je otvor vyplněný vzduchem, vodou nebo plynem. 
Studium tohoto problému lze nalézt v [9]. Otvory mají různý 
objemový poměr a jsou porovnávány důsledky optimalizace 
na jejich tvar. Práce [10] se zabývá podobným problémem 
jako předchozí, metodika postupu se však liší. Při porovnává-
ní postupů a výsledků obou posledních publikací se ukazuje 
zřejmá výhoda metody okrajových prvků proti konečným, sa-
mozřejmě v oblasti kompozitů. Obecně to jistě neplatí, každá 
moderní numerická metoda má svůj okruh výhodných apli-
kací. Allaire vydal zajímavou knihu [11] o optimalizaci zalo-
žené na homogenizaci, která zahrnuje oba základní přístupy 
k tvarové optimalizaci, a to jak topologický, tak s pohyblivou 
hranicí. Publikace slouží dodnes jako základ teorií optimali-
zací používajících homogenizace. 

Mezi hlavní konstrukce z kompozitů, které jsou optimali-
zovány, patří:
– vícefázové lamináty. Mikrostrukturou je laminát – vrstvený 

kompozitní, jehož jedna nebo více částí jsou opět lamináty, 
které zase mohou sestávat z laminátů, atd. Vrstvená mik-
rostruktura má tu výhodu, že je možné vypočítat efektivní 
charakteristiky analyticky. Jako příklad slouží práce publi-
kovaná Delgadem a Allairem [10];

– obalené (coated) elipsoidy. Tato konstrukce je založena na 
požadavku, aby celkové materiálové vlastnosti byly stej-
né jako u homogenizované mikrostruktury, pak lze vždy 
vložit elipsoid, který bude obalený daným elipsoidem. 
Vkládaný elipsoid (elipsoidy) má vhodně zvolené rozměry 
tak, aby se efektivní vlastnosti média neměnily po tomto 
vložení. Stejně jako u klasických kompozitů lze zavedením 
nekonečné délky jedné osy elipsoidu dosáhnout systému 
vláken použitelného v praxi;

– mikrostruktura Vidgergauze. Jedna z teorií zaměřených na 
extremální mikrostruktury je mikrostruktura Vidgergauze 
[11]. Ta vychází z vhodných tvarů inkluzí, obvykle ovál-
ných, zahrnutím jedné fáze v matrici druhé fáze. Tvar in-
kluzí se zjistí z podmínek optimality, které v tomto prostře-
dí mají takovou formu, že inkluze mají stejnou důležitost, 
žádné není dána přednost. Nicméně, tvary inkluzí musí být 
počítány pomocí eliptických integrálů nebo jiných neele-
mentárních funkcí.

Optimalizace kompozitních materiálů  
v problémech přenosu tepla
 Ing. Martin Jan VÁLEK Ph.D.

prof. Ing. RNDr. Petr Pavel PROCHÁZKA, DrSc.  
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

V článku je hledán takový tvar vláken, který umožní, aby množství tepelné energie, jež projde kompozitním materiá-
lem, bylo minimální. V závěru jsou předloženy výsledky dosažené numerickými výpočty pro různou relativní plochu 
vláken v jednotkové symetrické matrici. 

Optimization of composite materials in terms of heat transfer

The article searches for the shape of fibers to quantity that the thermal energy that passes through the composite ma-
terial is minimal. The conclusion presents some results obtained by numerical calculations for various relative areas of 
fibers in a unit symmetric matrix.
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Ačkoli výše uvedené postupy jsou navrženy převážně pro 
problémy pružnosti, podobné postupy a výsledky lze paraleli-
zovat s harmonickým problémem.

Cílem této práce je vytvořit výpočtový postup pro řešení 
problému vhodné kompozitní mikrostruktury, která je identi-
fikována Laplaceovou rovnicí přestupu tepla, objemové hus-
toty, filtraci Newtonovy tekutiny atd. Optimalizační postup 
je formulován jako problém speciální mikrostruktury, která 
z důvodů reálné geometrie musí podléhat některým dodateč-
ným omezujícím podmínkám. Kromě zmíněného požadavku 
na hvězdicovitost je pro určité velkosti vláken nutné zavést 
meze hodnot paprsků, které identifikují jejich tvar, a to jak 
na minimální hodnoty těchto paprsků, tak na jejich omezení 
shora. Hranice vlákna nemůže mít nenulovou míru s vnější 
hranicí jednotkové buňky.

Homogenizace kompozitu v harmonickém problému vy-
chází z [8], kde je zcela vysvětlen nejen postup, ale jsou dis-
kutovány a ukázány i přednosti metody okrajových prvků 
proti konečným prvkům v případě homogenizace kompozitů. 
Samotný přístup k řešení optimalizace v této práci vychází z 
podobných úvah, které jsou uvedeny v [9], kde se řeší opti-
mální tvar pružné stěny. Při optimalizaci kompozitů v harmo-
nickém problému se vychází z paralely Lagrangeova principu 
v pružnosti. Tato myšlenka však vyžaduje podstatné rozšíření, 
neboť u kompozitů situaci komplikuje nejen specifická geo-
metrie, ale i nutnost zahrnout do úvah více fází. Problém je 
opět charakterizován variační formulací tak, aby bylo možné 
snadno odvodit formulaci pomocí hraničních prvků. Vybraný 
jakostní funkcionál je zvolen tak, aby poskytl návrhářům řadu 
možných návrhových podmínek podle jejich přání.

Optimalizace 
Podobně jako při optimalizaci nosníků [15] je funkcionál 

energie P formulován na přípustné množině oblasti vláken; 
Lagrangeův multiplikátor l omezuje hodnotu dané oblasti 
vlákna. Inženýry zabývající se kompozity by přirozeně mohla 
napadnout možnost určení takového tvaru vláken, který by 
umožňoval snížení celkové vodivosti celé kompozitní struk-
tury a dosažení minima. Zároveň je požadován minimální tok. 
To je problém optimálního tvaru konstrukcí. Obecně mějme 
danou oblast Wf a teplotní pole u, které je řešením příslušných 
parciálních diferenciálních rovnic nebo vyplývá z odpoví-
dajícího variačního principu. Je zřejmé, že teplotní pole je 
silně závislé na oblasti Wf . Za těchto předpokladů může být 
vyjádřen funkcionál P  º P (u, Wf). Pak může být problém 
optimálního tvaru formulován jako hledání takové oblasti  
Wf  Ì W z množiny O přípustných oblastí, která minimalizuje 
funkcionál P s ohledem na tvar Wf . To může být symbolicky 
zapsáno 

                                  minimum P (u, Wf).
 

(1)
                                   uÎW,  WfÎ0

Vzhledem k tomu, že v našem řešení není vnější zatížení 
a zatížení vzniká díky toku na rozhraní vlákno-matrice Gc, 
je jednou z vhodných formulací, splňujících výše uvedené 
požadavky, předpoklad minimální přetvárné energie pro 
danou strukturu buňky a výše uvedené rozložení zatížení. 
Tento problém můžeme formulovat jako hledání minima 
lagrangiánu.  V našem případě předpokládáme konstantní ob-
jem vláken, tj.  meas Wf  = vf, kde vf  je objemový poměr vlák-
na. Rozšířený lagrangián, zahrnující objem (oblast) omezující 
použití Lagrangeova multiplikátoru, je zapsán vztahem
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když je využito analogie k Hillovu lematu z pružnosti kom-
pozitů

                   

 (3)

a meas Wf  = vf je poměr plochy vlákna k ploše celé jednotkové 
buňky.

Zbývá vybrat návrhové parametry tohoto optimalizačního 
problému a přípustnou množinu O oblastí.  Nechť oblast vlák-
na Wf  má hvězdicovitý tvar a pól ve středu jednotkové buňky 
Wf. Potom, hranice na rozhraní vlákno- matrice, popisující 
tvar vlákna, může být definována v polárních souřadnicích. 
Pro každou Wf  je zde funkce r“ [0, p/2] ® (0,1) taková, že

                  ,

                               , (4)

                               .

Vzhledem k uvažované osové symetrii se pro výpočet pou-
žije pouze první kvadrant. Aproximace Gc (pro jednoduchost 
označená stejně jako hranice na rozhraní vlákno-matrice je 
vytvořena následujícím způsobem: paprsky vycházející ze 
středu jednotkové buňky a končící ve vybraných bodech hra-
nice na rozhraní vlákno-matrice Gc, (uzlových bodech) jsou 
popsány jako vektor r = {r1, r2, ..., rn}, které zároveň určují 
jejich délku, a n je počet paprsků. Je přirozené takto zvolit 
popis aktuální pozice společné hranice vlákna a matrice Gc 
a jeho posuvů za předpokladu polygonální aproximace roz-
hraní. Navíc aproximace Gc definujeWf

– . Každá aproximova-
ná hranice na rozhraní vlákna a matrice bude vytvořena jako 
sekvence úseček Gc

i, jejichž koncové body N0, N1, ..., Nn jsou 
určeny tak, že

                  ,  (5)

a tedy rozdělení úhlových intervalů je stejnoměrné. V tom 
případě budou návrhové parametry p určeny poloměrem  
ri = r(ji) spojujícím Ni s počátkem souřadného systému. Nyní 
jsou příslušné návrhové parametry zaznamenány ve vektoru  
p º {p1, p2, ..., pn}, jenž identifikuje změny hranice vlákna Gc, 
rozdělené na n uzlových bodů N0, N1,..., Ni, ..., Nn. Tyto body 
jsou spojeny s přirozeným počátkem 0, lokálního  souřadného 
systému (obr. 1). Všimněte si, že pro zjednodušení jsou dále 
vynechána čísla identifikující aproximaci oblasti vlákna. 

Kromě toho, z praktické stránky je potřeba přidat další 
omezení, abychom udrželi problém v reálných mezích. Na 
jedné straně požadavků jsou to omezení plynoucí z použitých 
numerických metod (příliš blízká Gc k ¶U není žádoucí), tj. 
dist. {G, Gc} ³ d > 0, kde dist.  je minimální vzdálenost mezi 
body na G a Gc); na druhé straně nesmí dojít k průniku ¶U 
a Gc, tj. ¶U

 
Ç

 
Gc = Æ. Body na Gc nemohou být příliš blíz-

ko počátku souřadného systému. Dané podmínky mohou být 
shrnuty takto: 

1.
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bod na rozhraní vlákno-matrice nebude blíže k singulárnímu 
bodu ležícímu v počátku lokální souřadné soustavy); povšim-
něme si, že v numerických experimentech používáme dolní 
mez a = 0,1 mm; 

2. pi/sinji £ d, pi/cosji £ d, i=1,...,n (horní mez je za-
vedena, aby se uzlové body na rozhraní vlákna a matrice ne-
mohly příliš přiblížit vnější hranici elementární buňky), v nu-
merickém experimentu jsme ji zvolili o velikosti d = 0,1 mm. 

S přihlédnutím k tomu je přípustná množina O definována 
takto:

O º {Wf   Ì  W ; Wf = vf = konstanta, Wf  je hvězdicového 
tvaru (star shaped) a splňuje podmínky ad 1 nebo ad 2)}.  (6) 

Touto cestou dostaneme n trojúhelníků Ts, s = 1, ..., n, které 
aproximují oblast Wf. Je zřejmé (obr. 2), že platí  

                                f  . (7)

Pól P je jedním z vrcholů zkoumaných trojúhelníků. Uzly 
na hranici jsou další dva vrcholy.  Vzhledem k tomu, že iden-
tifikace vrcholů je zřejmá z jejich souřadnic, můžeme pro vý-
počet plochy použít známý vzorec. Kladné trojúhelníky jsou 
ty, jejichž vrcholy leží na hranici vzdálenější od pólu a jejich 
plocha se k celkové ploše přičítá, zatímco záporné trojúhel-
níky jsou blíže k pólu a jejich plocha se od celkové plochy 
odečítá. 

Obr. 2. Výpočet plochy oblasti

Pokud je na paprscích dosaženo stanovených hranic, je tře-
ba použít postup podle [3]. Vyžaduje vnitřní iteraci, která pro 
zajištění podmínky konstantního objemového podílu vlákna 
upraví hranice pomoci kolineárního mapování. 

Za zmínku stojí, že lze použít ještě další omezující podmín-
ky, viz např. [3].

Eulerovy rovnice  

Stacionární požadavek vede k diferenciaci funkcionálu po-
dle tvarových (návrhových) parametrů ps

 s

s

s

u
p

c
u

�
��

���
�

�
���

�

�

2

1

, s=1,...,n ,  .
 

(8)

Rovnice (8) vyžaduje určit takové l, které nabývá stejné 
hodnoty pro libovolné s. Jinými slovy, bude-li splněn požada-
vek v každém bodě “pohyblivé“ části mezifázového rozhraní, 
je dosaženo optimálního tvaru zkušebního tělesa. Z tohoto 
důvodu by tělo kompozitní struktury mělo zvětšit svou plochu 
(objem ve 3D) v uzlových bodech určených ps, je-li  l větší 
než skutečná cílová hodnota, a naopak ji zmenšit, pokud je  l 
menší než správný Lagrangeův multiplikátor. S největší prav-
děpodobností není cílová hodnota předem známa. Její odhad 
se získá průměrem hodnot v uzlových bodech. Aproximace  l 
bude vyjádřena jako

                              . (9)

Derivace podle  l doplňuje systém Eulerových rovnic po-
dle (6). 

Zbývá zajistit, aby objemový poměr vlákna vf  zůstával kon-
stantní, o předem dané hodnotě.  Proto je po posunu uzlových 
bodů na přechodové hranici mezi matricí a vláknem prove-
deno kolineární mapování. Stávající hodnota meas W f

curr je 
vypočtena z pozice uzlových bodů. Předepsané hodnoty meas 
Wf je dosaženo upravením trojúhelníků Ti 

o hodnotu 

                                   f

f

. (10) 

Stručný popis algoritmu:
1. nastavení výchozí konfigurace splňující danou podmínkou 

(6);
2. výpočet c* pro aktuální konfiguraci; 
3. postupné zavedení jednotkových posunů uzlových bodů ps  

na Gc, výpočet c*(ps) a příslušné l z (8) s použitím náhrad 
derivací diferencemi (použita jednotná diference 0,0001); 

4. výpočet laprox pomocí (9) pro získání nové pozice hranice 
Gc;

5. z nové pozice se získá aktuální plocha Wf;
6. za použití kolineace (10) se upraví pozice uzlů tak, aby se 

zajistil původní poměr plochy vlákna; 
7. prověření mezí paprsků ps; pokud jsou překročeny dané 

meze, dojde k lokální iteraci;
8. proces iterace končí, je-li absolutní hodnota rozdílu mezi 

stávající a předchozí energií laprox menší než daná přípustná 
odchylka, není-li, algoritmus se opakuje od kroku 2. 

Numerické příklady
Uvažujeme jednotkovou buňku s různým poměrem objemu 

vlákna. Protože jsme porovnali energetickou hustotu v uzlo-
vých bodech hranice mezi fázemi, lze relativní hustotu ener-
gie považovat za porovnávací míru ovlivňující pohyb hranice 
Gc. K dosažení optima, jak je uvedeno v předchozím odstavci, 
vyšší hodnota hustoty energie znamená pohyb uzlového bodu 
Gc směrem od vlákna.

V následujících příkladech je požadována minimální vodi-
vost u, poměr vlákna vf a matrice vc a hodnoty teplotní vodi-
vosti vlákna cf  a matrice cm  jsou dány.

Problém je řešen, jak již bylo řečeno, v prvním kvadrantu 
(0,5´0,5) osově symetrické jednotkové buňky. Uzlové body 
na hranici mezi fázemi leží na paprscích s počátkem ve středu 

Obr. 1. Popis parametrů
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jednotkové buňky. Úhel mezi paprsky je konstantní, v důsled-
ku čehož bylo těch samých 17 uzlových bodů na rozhraní 
(vyjma vnější hranice) použito ve všech příkladech.  

Počáteční geometrie sítě pro metodu hraničních prvků pro 
typický příklad ,  je ukázána na obr. 3, na obr. 4 pak optimální 
tvar. Uzlové body se mění jako pružná pavučina.  

               
Obr. 3. Původní tvar

           
Obr. 4.  Uzly optimálního tvaru

V prvním numerickém testu jsou cf = 5 a cm = 1. Optimální 
tvary pro různý poměr fází jsou ukázány na obr. 5 až obr. 8. 
Fáze s vyšší vodivostí je znázorněna tmavší barvou než fáze 
s vodivostí nižší. Totéž platí i pro obr. 5 až obr. 8. V obrázku 5 
bylo přidáno dodatečné omezení a = 0,05 vymezující mini-
mální vzdálenost k počátku. Použije se právě u velmi malých 
vláken.  Optimální tvar na obr. 6 nevyžaduje dodatečné ome-
zující podmínky. Omezení daná hodnotou  d = 0,45 jsou na 
obr. 7 a obr. 8. V dalších příkladech má vlákno nižší vodivost 
cf = 1 než matrice, která má cm= 5. Různé optimální tvary pro 
různé plošné poměry vláken v buňce ukazují obr. 9 až obr. 11. 

           
Obr. 5. cf = 5, cm = 1, cf = 0,05, vm = 0,95

Obr. 6. cf = 5, cm = 1, cf = 0,25, vm = 0,75                                       

    
Obr. 7. cf = 5, cm = 1, cf = 0,05, vm = 0,95                                       

  
Obr. 8. cf = 5, cm = 1, cf = 0,25, vm = 0,75                                       

                                                                       
Typický průběh chyby iterace současně se spotřebou času 

na výpočet v procentech je na obr. 12. Chyba klesá velmi 
rychle a řekněme, že od patnácté iterace již není téměř žádná 
odchylka od optimálního tvaru. Průběh je zobrazen pro opti-
mální tvar z obr. 8, tj. byly prováděny další výpočty z důvodu 
překročení mezí daných pro pozici uzlových bodů na paprs-
ku.  Po dosažení mezních stavů na alespoň jednom paprsku 
se zvýší časová náročnost. To je způsobeno “vnitřní iterací”, 
která zajišťuje přípustnou vzdálenost bodů na paprsku v rámci 
zvolených návrhových parametrů. 
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Obr. 9. cf = 1, cm = 5, cf = 0,05, vm = 0,95                                       

Obr. 10. cf = 1, cm = 5, cf = 0,2, vm = 0,8                                       
 

Obr. 11. cf = 1, cm = 5, cf = 0,5, vm = 0,5 

Obr. 12. Typický vývoj chyby v časové škále

Závěr
V článku je předložen nový optimalizační postup na zákla-

dě homogenizační techniky. Je řešen problém homogenizace 

koeficientů lineární harmonické rovnice. Optimalizace je for-
mulována z hlediska energií. Jsou přijata dodatečná omezení, 
která se podílí na formulaci optimálního tvaru podle Lagran-
geových multiplikátorů. To umožňuje dokázat, že stacionární-
ho bodu je dosaženo za rovnovážné hustoty energie v každém 
uzlovém bodu na hranici mezi fázemi. Tato podmínka vede k 
elegantnímu a efektivnímu numerickému přístupu. Počítačo-
vý program umožňuje uživateli získat různé optimální tvary 
podle vlastních požadavků.

Byly uvažovány dvě základní materiálové vlastnosti fází. 
V prvním případě měla vlákna vyšší tepelnou vodivost než 
matrice, poté měla naopak vyšší tepelnou vodivost matrice. 
Výsledkem experimentů je vlákno tvaru zaobleného kříže. 
V prvním případě jsou ramena ve směru os, ve druhém ve 
směru os kvadrantů. V obou případech jsme se dopracovali 
ke tvaru čtyřcípé hvězdy jako optimálnímu. 

Článek vznikl za podpory projektu MSM6840770001.
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Úvod
Sádra, neboli hemihydrát síranu vápenatého CaSO4·0,5 

H2O, je jedním z nejstarších stavebních pojiv, lidstvo ji po-
užívalo již téměř 7000 let před naším letopočtem [1]. V mi-
nulém století, s objevem hydraulických pojiv, význam sádry 
klesl, v současnosti však opět nabývá na významu. Důvodem 
je především malá energetická náročnost výroby v porovná-
ní  např. s cementem či vápnem, a také  to, že stále častěji 
jsou jako suroviny pro její výrobu využívány druhotné zdroje 
(např. energosádrovec  [2] či chemosádrovec).

V současnosti se sádrové materiály používají především 
jako vnitřní sádrové omítky, zejména v podobě sádrokarto-
nových desek, potenciál sádry je však podstatně větší. Lze 
ji použít i v podobě nosných či tepelně izolačních dílců, sa-
monivelačních podlah, svůj význam může mít i při návrhu 
požárně odolných konstrukcí. Hlavní překážkou pro širší 
využití sádrových pojiv je jejich menší odolnost ve vlhkém 
prostředí a poměrně malá pevnost. Oba problémy lze řešit 
využitím sádrového pojiva jako součásti vícesložkových po-
jivových systémů. 

Možnosti zlepšení mechanických vlastností 
Jednoduchá kombinace sádrového pojiva s pucolány, které 

se již běžně používají ve směsích s cementem či vápnem, ne-
vede k požadovaným výsledkům. Sádra je totiž mírně kyselá 
či neutrální a neobsahuje Ca(OH)2. Proto nejsou pucolány ve 
směsi aktivovány, nemohou se tedy účastnit hydratace, fun-
gují většinou pouze jako plnivo. To potvrdili např. Baspinar a 
Kahraman [3] při použití amorfní siliky či Murat a Attari [4] 
pro metakaolin. 

Aktivaci pucolánu v sádrové směsi lze vyřešit použitím 
směsí ternárních, které kromě sádrového pojiva obsahují 
další složku sloužící jako aktivátor. Jako nejvýhodnější se v 
tomto případě nabízí použití cementu či vápna. Cement byl 
použit v řadě zkoumaných směsí, Colak [5] např. dosáhl vý-
razného nárůstu pevností ve směsi obsahující 40 % sádry,  
40 % portlandského cementu a 20 % popílku. 

Kombinace sádry s vápnem se jeví jako velmi výhodná, 
protože se vlastnosti obou pojiv vhodně doplňují. Vápno se 
při tuhnutí smršťuje, zatímco sádra lehce nabývá na objemu. 
Tuhnutí vápna je poměrně dlouhé, sádra naopak tuhne vel-
mi rychle. Velmi příznivá je i zpracovatelnost takové směsi.  

Proto se jako aktivátor v ternárním systému jeví vápno jako 
velmi vhodné a také se často používá [6], [7]. 

Jako pucolánová složka ternárních systémů na bázi sádry 
se nejčastěji používá elektrárenský popílek, a to i v poměrně 
velkém množství (40-80 %), popř. vysokopecní struska [6], 
[8]. Většina autorů konstatuje nárůst pevnosti těchto systémů 
v porovnání s čistou sádrou a také lepší odolnost v agresiv-
ním prostředí [9], [10], pouze Martinez-Aguilar [11] popisuje 
pokles pevnosti po devadesáti dnech.  

Ke kvalitním pucolánovým materiálům se řadí i metakao-
lin. Vyrábí se kalcinací kaolinu při teplotách 600-850 °C, při 
kterých vzniká amorfní, vysoce pucolánový materiál. Pozi-
tivní působení metakaolinu na pevnost, trvanlivost a odolnost 
cementových či vápenných směsí bylo již dostatečně ověře-
no [12]. V dostupné literatuře však nebylo nalezeno mnoho 
záznamů o tom, že by byl metakaolin použit i ve směsích 
na bázi sádry. Metakaolin použil např. Morsy [13] v kvar-
ternární směsi tvořené  metakaolinem, popílkem, vápnem a 
sádrou. Tato směs však obsahovala pouze 10 % sádry, nelze 
tedy hovořit o směsi na bázi sádry. Tento termín se obecně 
používá pouze tam, kde obsah sádry převažuje nad obsahem 
ostatních složek.

Optimalizační metoda
Stanovit optimální složení materiálové směsi pouze na zá-

kladě teoretických úvah není v případě směsí na bázi sádry v 
podstatě možné, proto je nutné formulaci takové směsi prů-
běžně ověřovat experimentálně. Přístup k navrhování více-
složkových směsí na bázi sádry byl dosud značně nesystémo-
vý. Návrh většinou vycházel z předchozích zkušeností, často 
byla zkoumána směs bez jakéhokoliv opodstatnění zvoleného 
složení.  Tímto způsobem se snadno mohlo stát, že směs s op-
timálními vlastnostmi mohla být opominuta. 

I binární (např. sádrovápenaté směsi) lze považovat za ví-
cesložkové,  vždy obsahují sádru, vápno a vodu. U ternárních 
směsí přibývá ještě další (nejčastěji pucolánová) složka, často 
jsou přidávány i další přísady, např. plastifikátory, reguláto-
ry tuhnutí, vlákna. Protože jednotlivé složky v takové směsi 
spolupůsobí synergicky, je návrh těchto směsí experimentál-
ně a výpočetně velmi náročný a optimalizace pomocí některé 
optimalizační metody se jeví velmi vhodná. Proto byl zvolen 
systematický návrh směsi s požadovanými parametry pomo-
cí optimalizačního programu SOVA 1.0 [14], pracujícího na 

Ternární směsi na bázi sádry se zlepšenými 
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V článku je popsán ternární materiál na bázi sádry.  Zlepšení mechanických vlastností bylo dosaženo přidáním relativ-
ně malého množství metakaolinu. Simplexovou optimalizací bylo dosaženo výrazného zlepšení mechanických vlastnos-
tí, aniž by došlo ke zhoršení difúzních a tepelných vlastností.

Ternary gypsum based materials with improved mechanical properties

A new ternary gypsum-lime material is presented. The improvement of its properties was achieved by the addition of a 
relatively low amount of metakaolin. The composition, designed by the sequential optimization method, achieved better 
mechanical properties without a negative effect on thermal and diffusion properties. 
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bázi sekvenční optimalizace metodou flexibilních simplexů.
Podstatou metody flexibilního simplexu je hledání op-

timální funkce o m proměnných na základě jejích hodnot  
v m + 1 prvkovém souboru, který vytváří v m-rozměrném 
matematickém prostoru vrcholy mnohoúhelníku, nazývané-
ho simplex. Vrcholy simplexu jsou tvořeny kombinací všech 
proměnných vstupujících do optimalizace.  Tento simplex 
je postupně upravován na základě výsledků optimalizační-
ho kritéria (např. pevnosti), zjišťovaných experimentálně.  
Úprava simplexu pak spočívá ve vyhodnocení optimalizační-
ho kritéria pro všechny vrcholy simplexu a nalezení vrcholu 
s nejhorší hodnotou tohoto kritéria. Tento vrchol je v dalším 
kroku zrušen a podle určitých pravidel (jež jsou obsažena 
v algoritmu používaného softwaru) je programem navržen 
nový vrchol.  Je vytvořen na přímce určené zrušeným vr-
cholem a těžištěm zbývajících bodů (centroidem) na opačné 
straně simplexu. Nový vrchol může být umístěn symetricky 
s rušeným vrcholem (reflexe), popř. může být jeho vzdálenost 
od centroidu prodloužena (expanze), či zkrácena (kontrakce).  
Graficky lze simplex zobrazit pro dvourozměrnou optima-
lizaci jako trojúhelník, pro tři proměnné jako čtyřstěn. Pro 
více proměnných nelze simplex geometricky zobrazit [15]. 
Princip optimalizační operace pro dvourozměrný simplex 
s možnostmi tvorby nového vrcholu reflexí (R), kontrakcí (C) 
či expanzí (E) je znázorněn na obr. 1. Pokud je to nutné k zís-

kání vrcholu s příznivější hodnotou, může se celý simplex i 
zmenšit.  Nový vrchol pak tvoří spolu s předchozími vrcholy 
(bez vrcholu s nejhorším výsledkem, zrušeného v předcho-
zím kroku) nový simplex. Výsledky optimalizačního kritéria 
pro nově navržený vrchol pak musí být experimentálně zjiš-
těny. Na jejich základě je opět nalezen vrchol s nejhorší hod-
notou, který je zrušen, a navržen vrchol nový. Tento postup 
se opakuje a otáčený, překlápěný a pulsující simplex se tak 
postupně vzdaluje od nejméně příznivého složení a některým 
ze svých vrcholů se přibližuje k hledanému optimu (obr. 2).

Výhodou postupného hodnocení jednotlivých návrhů při 
hledání optimálního složení kompozitu je možnost vyloučit 
takový bod simplexu, který je fyzikálně nemožný (záporný 
obsah nějaké složky). Velmi snadno je rovněž možné penali-
zovat překročení hranice stanoveného pásma dávkování dané 
složky. Zároveň je možné provádět i určitou bonifikaci za spl-
nění vhodného pomocného kritéria.

Optimalizace směsí pomocí programu SOVA se skládá 
z těchto kroků:

– definice optimalizačního kritéria a stanovení, zda je cílem 
dosažení maxima, minima či konkrétní hodnoty tohoto kri-
téria;

– pro každou proměnnou (v tomto případě složku směsi) 
je do programu vložena počáteční horní a dolní hodnota 
této složky. Tyto hodnoty mohou vycházet z předchozích 
zkušeností, popř. z výrobcem doporučeného dávkování 
příslušné složky, a slouží jen jako výchozí hodnoty, od kte-
rých se navrhované hodnoty mohou postupně vzdalovat;

– pokud je složení směsí udáváno v procentech z celko-
vé směsi, pak součet všech složek směsi musí vždy být  
100 %.  Algoritmus softwaru dodržení této podmínky neza-
jišťuje. Pokud tedy směs obsahuje x složek, je nutno sesta-
vit simplex pouze z x – 1 proměnných (složek) a obsah x-té 
složky vypočítávat jako doplněk do 100 %;

– na základě vložených hodnot program navrhne úvodní 
simplex, tzn. složení směsí, které tvoří vrcholy prvního 
simplexu.  Pro N proměnných je úvodní simplex tvořen  
N + 1 vrcholy, úvodní experimentální plán je tedy tvořen 
návrhem N + 1 směsí;

– uživatel experimentálně ověří výsledky všech (N + 1) smě-
sí, navržených v úvodním kroku optimalizace, a výsledky 
optimalizovaného kritéria vloží zpět do programu. Program 
na základě těchto výsledků navrhne nový vrchol simplexu, 
tj. novou směs, která může být přijata, popř. odmítnuta. Při 
odmítnutí program navrhne jinou směs, což lze opakovat, 
dokud směs uživatel neakceptuje;

– uživatel experimentálně ověří výsledky optimalizačního 
kritéria nové směsi a opět vloží výsledek do programu, 
který navrhne další směs. Tento krok se opakuje, dokud se 
nerozhodne optimalizaci ukončit;

– optimalizaci lze ukončit kdykoli, např. když optimalizova-
né kritérium dosáhlo požadovaných hodnot, popř. pokud se 
již výsledky nezlepšují. 

Experimentální část

Materiály a návrh složení směsí
Pro přípravu všech směsí byla použita šedá sádra (Gyps-

trend ČR), jejíž základní vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1. 
Jako aktivátor pucolánové složka byl použit vápenný hydrát 
CL 90-S (Vápenka Čertovy schody).  Jde o práškový hydro-
xid vápenatý (bílé hašené vápno), který dle ČSN EN  459-1 
obsahuje  ≥ 90 % hm. CaO+MgO, ≤ 5 % hm.  MgO a ≤ 2 % hm. 
SO3. Jako pucolánová složka byl použit  metakaolin (Sedlec-
ký metakaolin). Vlastnosti metakaolinu  jsou uvedeny v tab. 
1, chemické složení všech materiálů v tab. 2. Z uvedených 
surovin bylo připraveno pět směsí (M1 až M5), jejichž slo-
žení bylo navrženo pomocí optimalizačního softwaru SOVA.  

Obr. 1. Princip optimalizační operace pro dvourozměrný simplex
(http://www.grabitech.se/simplex_m.htm)

W – nejhorší hodnota optimalizovaného kritéria, R – reflexe,  
E – expanze, C+ pozitivní kontrakce, C – negativní kontrakce

Obr. 2. Grafické vyjádření optimalizace pro třírozměrný simplex
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Dále byla vyrobena referenční směs R bez obsahu metakaoli-
nu. Složení všech směsí je uvedeno v tab. 3.
Tab. 1. Vlastnosti sádry a metakaolinu

Vlastnost Měřicí  
jednotka Sádra Meta- 

kaolin

sypná hmotnost kg·m–3 670–860 350–450

zbytek na sítu  0,2 mm % 0,6–6,0 –

D50 mm – 4

D99 mm – 13

doba tuhnutí: počátek
min

8
–

                       konec 16

pevnost v tlaku po 2 h MPa 2,7–2,9 –

obsah CaSO4·1/2 H2O % 80–95

ztráta žíháním % 4–6 1,8

Tab. 2. Chemické složení použitých materiálů

Složka
Sádra

Vápenný 
hydrát

Metakaolin

[%]

CaO 24-36 97,40 0,30

SiO2 8-12* – 52

MgO 0,2-1,0 0,60 0,30

Al2O3
1,0-2,5

– 41

Fe2O3
– 1,90

SO3 37-44 0,13 –

CO2
– 0,10 –

TiO2
– – 0,30

K2O – – 1,60

Na2O – – 0,01
* nerozpustný zbytek
Tab. 3. Složení směsí

Směs
Sádra Vápenný 

hydrát Metakaolin v/ms
*

[%] [-]

R 67,0 33 0 0,75

M1 65,0 27 8 0,70

M2 85,0 7 8 0,70

M3 65,0 19 16 0,70

M4 65,0 27 8 0,80

M5 68,3 22,36 9,34 0,75
* hmotnost vody v k celkové hmotnosti suché směsi ms

Jako kritérium pro práci s optimalizačním programem byla 
zvolena pevnost v tlaku s cílem maximalizovat tuto hodnotu. 
Jako proměnné byla do softwaru zadána sádra, metakaolin 
a vodní součinitel (jako poměr hmotnosti vody k hmotnosti 

všech suchých složek).  Obsah vápna byl pro složení kaž-
dé směsi dopočítán z požadavku celkového množství suché 
směsi 100 % podle vztahu v = (100 – s – m), kde v, s, m je 
postupně množství vápna, sádry a metakaolinu  v procentech 
hmotnosti z celkové hmotnosti suché směsi.

Jako počáteční horní a dolní hodnoty jednotlivých složek 
byly pro sádru zvoleny hodnoty 65 % a 85 %, pro metaka-
olin 8 % a 16 % a pro vodní součinitel 0,7 a 0,8. Základní 
podmínkou bylo, že musí jít o směsi na bázi sádry, proto bylo 
rozhodnuto, že všechny návrhy obsahující méně než 50 % 
sádry budou odmítnuty. Na základě počátečních hodnot vy-
generoval optimalizační program směsi M1 až M4 jako vr-
choly úvodního simplexu.  

Navržené směsi byly laboratorně připraveny a byly zjiš-
těny jejich vlastnosti. Hodnoty pevnosti v tlaku byly vlože-
ny do programu, který na jejich základě navrhl směs M5. Ta 
byla opět namíchána a změřeny její vlastnosti. Protože došlo 
k více než trojnásobnému zvýšení pevnosti v tlaku v porov-
nání s referenční směsí R, bylo rozhodnuto, že dosažené hod-
noty jsou dostačující a optimalizace byla ukončena s tím, že 
směs M5 je považována za optimální.

Příprava vzorků a experimentální metody
Zkoušené materiály byly připravovány vždy stejným po-

stupem. Nejprve byl ručně smíchán suchý vápenný hydrát 
s metakaolinem, poté byla přidána suchá sádra a směs byla 
opět ručně důkladně smíchána. Po promíchání byla suchá 
směs přidána do odměřeného množství vody a míchána stroj-
ně ve standardní laboratorní míchačce nejprve 30 s nízkou 
rychlostí, poté byly setřeny stěny nádoby a směs míchána dal-
ších 60 s nízkou rychlostí.  Z každé směsi byly vyrobeny tři 
zkušební trámečky (160 x 40 x 40 mm), tři kostky (70 x 70 x 
x 70 mm) a tři válečky (průměru 120 mm, výšky 30 mm).  
Dvě hodiny po smíchání (po ukončení tuhnutí) byly vzorky 
zbaveny forem a uloženy do sušárny, kde byly při 50 °C suše-
ny do ustálené hmotnosti. 

Hustotu zkoumaných materiálů, měřenou héliovým pykno-
metrem Pycnomatic ATC (Porotec), lze (díky velikosti ma-
lých atomů hélia, snadno pronikajících do pórů zkoumaných 
materiálů) považovat za hustotu matrice ρm [kg m–3]. Objemo-
vá hmotnost ρV [kg m–3] byla určena z hmotnosti a rozměrů 
prvků. Z hodnot hustoty a objemové hmotnosti byla dále vy-
počítána pórovitost p [% obj]. Distribuce velikosti pórů v ob-
lasti průměru 0,003 µm až 100 µm byla změřena rtuťovou 
porozimetrií na přístroji Pascal 140+440 (Thermo). 

Pevnost v tahu za ohybu Ry [MPa] byla zjišťována na trá-
mečcích 40 x 40 x 160 mm standardní zkouškou tříbodovým 
ohybem [16] ve stáří 7 dní po jejich výrobě. Pevnost v tlaku Rc 
[MPa] byla zkoušena standardním způsobem [16] na zlomcích 
trámečků bezprostředně po zkoušce pevnosti v tahu za ohybu.

Na trámečcích byl ještě před pevnostními zkouškami zjištěn 
dynamický modul pružnosti E [MPa] ultrazvukovou impulsní 
metodou. Přístrojem DiO562 (Starmans Electronics) byla změ-
řena rychlost šíření ultrazvukových impulsů, modul pružnosti 
byl vypočítán z této rychlosti a objemové hmotnosti.

Součinitel tepelné vodivosti λ [W m–1 K–1] byl měřen na 
krychlích o hraně 70 mm přístrojem ISOMET 2104 (Applied 
Precision) nestacionární metodou, založenou na měření tep-
lotní odezvy vzorku na tepelné impulsy, dodávané plošnou 
sondou do měřeného materiálu.

Měření difúzních vlastností probíhalo miskovou metodou 
na válcových vzorcích o průměru 120 mm a výšce 30 mm.  
Misková metoda spočívá v měření změny hmotnosti vzorku, 
kterým difunduje vodní pára. V závislosti na čase byl poté vy-
počten součinitel propustnosti vodní páry D [m2 s–1]  a faktor 
difúzního odporu µ [–] .
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Výsledky a diskuze

Základní fyzikální vlastnosti
Hustota, objemová hmotnost a pórovitost jsou uvedeny 

v tab. 4. Z výsledků je zřejmé, že hustota všech zkoušených 
materiálů je podobná, což se očekávalo. Hodnoty objemové 
hmotnosti v případě směsí z úvodního optimalizačního kroku 
(M1 až M4) a referenční směsi R vykazují přímou závislost 
na obsahu vody, směs M4 s nejvyšším vodním součinitelem 
(0,8) má nejnižší objemovou hmotnost 919 [kg m-3]. Směsi 
s vodním součinitelem 0,7 (M1, M2, M3) mají objemovou 
hmotnost přes 1 030 [kg m–3] a hodnoty objemové hmotnosti 
všech tří směsí jsou si velmi podobné.  Referenční směs má 
hodnotu vodního součinitele 0,75, tedy ve středu rozpětí, a 
také hodnota její objemové hmotnosti je mezi krajními do-
saženými hodnotami. Tato závislost však neplatí u optimali-
zované směsi M5, která při vodním součiniteli 0,75 dosáhla 
objemové hmotnosti 1 171 [kg m–3], tedy nejvyšší.  To nazna-
čuje, že v tomto případě došlo ke změnám ve vnitřní struktuře 
materiálu.  

Distribuce velikosti pórů všech zkoumaných směsí (obr. 3) 
je v podstatě unimodální, většina pórů má velikost 1–10 µm. 
Největší množství pórů větších než 1 µm obsahuje referenč-
ní směs bez metakaolinu, což by odpovídalo tomu, že  me-
takaolin působí ve směsích i jako mikroplnivo. Úbytek pórů 
větších než 1 µm odpovídá zrnitosti použitého metakaolinu  
(D99 = 13 µm). Výjimkou je směs M4, která však měla nej-
vyšší vodní součinitel 0,8, čímž byl vliv metakaolinu jako 
plniva evidentně potlačen. Optimalizovaná směs M5 má cel-
kově nejnižší pórovitost a došlo u ní k výraznému poklesu 
pórů větších než 1 µm, přestože má vyšší vodní součinitel a 
podstatně nižší obsah metakaolinu než např. směs M3. 

Mechanické vlastnosti
Mechanické vlastnosti zkoušených směsí jsou uvedeny 

v tab. 5. Hodnoty pevností (jak v tlaku, tak i tahu) optimali-
zované směsi jsou téměř třikrát vyšší než pevnosti referenční 
směsi bez metakaolinu.  Z výsledků je jednoznačně patrný 
vliv vodního součinitele na mechanické vlastnosti, směs M1 
má dvojnásobné hodnoty pevnosti než směs M4, ač je jejich 
složení stejné a liší se pouze obsahem vody. Jak je patrné 
z obr. 4, platí téměř přímá závislost mezi objemovou hmot-
ností a pevnostmi.

Dále je zřetelné, že množství metakaolinu ve směsi není 
v přímém souladu s výsledky mechanických vlastností. Směs 
M3 má nejvyšší obsah metakaolinu a nejnižší vodní součini-
tel, přesto pevnosti této směsi jsou přibližně poloviční proti 
pevnostem směsi optimalizované. 

Dosažené výsledky pevností jsou příznivé také při porov-
nání s jinými typy směsí na bázi sádry. Přímé porovnání s ter-
nární směsí, tvořené sádrou, vápenným hydrátem a metaka-
olinem, není možné, neboť v dostupných databázích nebyla 
taková směs nalezena. Za nejpodobnější lze pokládat směs 
sádra-vápno-popílek. Výsledky pevností, uváděné v literatuře 
pro takový typ směsi, jsou podstatně nižší než námi dosa-
žené hodnoty. Většina autorů uvádí pevnosti v tlaku kolem 
2-7 MPa [6], [9], [10], obsah popílku se v takových směsích 
pohybuje většinou kolem 40 %.  Nejvíce se dosaženými pev-
nostmi blíží námi získaným výsledkům Morsy [13], který 
dosáhl pevnosti 15 MPa u směsi tvořené 27 % popílku, 36 % 
metakaolinu, 27 % vápna a 10 % sádry. V tomto případě je 
však množství metakaolinu velmi vysoké, a ekonomicky je 
tedy taková směs podstatně méně zajímavá než námi navrže-
ná směs obsahující 9,34 % metakaolinu.  

Tab. 4. Základní fyzikální vlastnosti směsí

Směs
Hustota  
matrice

Objemová  
hmotnost Porozita

[kg m–3] [%  obj.]

R 2 342 930 60,3

M1 2 347 1 033 56,0

M2 2 383 1 044 56,7

M3 2 369 1 032 56,4

M4 2 364 919 61,1

M5 2 354 1 171 50,3

Tab. 5. Mechanické  vlastnosti směsí

Směs
Pevnost v tahu  

za ohybu
Pevnost 
v tlaku

Modul  
pružnosti

[MPa]

R 1,34 4,99 2 531

M1 3,10 8,51 3 886

M2 3,45 9,10 3 835

M3 3,59 8,73 3 825

M4 1,81 4,75 2 458

M5 5,79 16,11 4 340

Obr. 3. Distribuce velikosti pórů

p

Obr. 4. Závislost pevnosti v tlaku na objemové hmotnosti
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Tab. 6. Tepelné a difúzní vlastnosti směsí

Směs

Tepelné vlastnosti Difúzní vlastnosti [%]

součinitel tepelné 
vodivosti

měrná  
tepelná kapacita

5/50 97/50 

součinitel difúze  
vodní páry

faktor difuzního 
odporu

součinitel difúze  
vodní páry

faktor difuzního 
odporu

[W m–1 K–1] [J kg–1 K–1] [m2 s–1] [–] [m2 s–1] [–]

R 0,202 1 485 5.80E-06 3,97 1.21E-05 1,90

M1 0,253 1 384 4.67E-06 4,92 9.89E-06 2,32

M2 0,262 1 379 4.27E-06 5,38 1.07E-05 2,15

M3 0,243 1 376 4.44E-06 5,18 8.78E-06 2,64

M4 0,198 1 523 5.58E-06 4,12 1.20E-05 1,91

M5 0,348 1 281 3.22E-06 7,16 6.96E-06 3,31

Tepelné a difúzní vlastnosti
Na sledovaných směsích byly dále měřeny některé te-

pelné a difúzní vlastnosti (tab. 6).  Výsledky součinitele te-
pelné vodivosti dobře korespondují s objemovou hmotností 
(obr. 5). Ačkoli zkoumané směsi nelze považovat za tepelně 
izolační, hodnoty součinitele tepelné vodivosti od 0,20 do  
0,35 [Wm-1K-1] je možno považovat za dostačující. 

Difúzní vlastnosti sádry obecně jsou považovány za velmi 
příznivé, jde o difúzně otevřený materiál, který může mít vel-
ký význam při vyrovnávání vlhkosti v interiéru. Proto byly 
tyto vlastnosti měřeny i na zkoumaných materiálech. Opět lze 
sledovat téměř přímou závislost mezi objemovou hmotností a 
difúzními vlastnostmi, v případě materiálu s nejvyšší objemo-
vou hmotností dosahují hodnoty faktoru difúzní propustnosti 
téměř dvojnásobku proti materiálu referenčnímu. Například 
hodnota faktoru difúzního odporu optimalizované směsi M5, 
naměřená metodou wet cup, činí 7,16, faktor difúzního odpo-
ru referenční směsi R je 3,97. I když se difúzní propustnost 
zkoumaných materiálů v porovnání s referenčním materiálem 
zhoršila, přesto lze konstatovat, že absolutní hodnoty difúzní 
propustnosti zkoumaných materiálů jsou stále velmi nízké a 
zkoušené materiály lze považovat za difúzně otevřené.  Pro 
porovnání, u komerčně prodávaných vápenných omítek je 
uváděn faktor difúzní propustnosti okolo hodnoty 12 a pro 
vápenné směsi s metakaolinem  jsou uváděny hodnoty fakto-
ru difúzního odporu téměř třikrát až čtyřikrát vyšší než námi 
naměřené hodnoty [17].

Závěr
Zkoušky prokázaly, že ternární směsi ze sádry, vápenné-

ho hydrátu a metakaolinu mají podstatně vyšší pevnost než 
sádrovápenné směsi bez metakaolinu, přičemž nedochází k 
zásadnímu zhoršení jejich tepelných ani difúzních vlastností. 
Pevnost v tlaku vzrostla více než trojnásobně, modul pruž-
nosti téměř dvojnásobně proti referenční směsi bez metaka-
olinu. 

Přídavek metakaolinu do sádrovápenné směsi sice způsobil 
mírný pokles difúzní propustnosti, ale materiál lze stále po-
važovat za difúzně otevřený.  Stejně tak i hodnoty součinitele 
tepelné vodivosti nižší než 0,35 [Wm-1K-1] lze považovat za 
vyhovující.

Výsledky zkoušek prokázaly, že složky směsi působí sy-
nergicky a vliv jednotlivých složek na konečné vlastnosti 
nelze proto jednoduše předpovědět. Směs s optimálními vý-
sledky by proto běžnými metodami bylo velmi obtížné na-
lézt, zatímco s využitím optimalizační metody byla navržena 
velmi rychle s relativně malým počtem zkoušek. Sekvenční 
simplexová optimalizace se tedy jeví jako vhodný nástroj pro 
navrhování složitějších směsí, kde jednotlivé složky reagují 
synergicky. Pro zkoušky materiálů vyžadující delší čas tato 
metoda však vhodná není, neboť v jednom kroku je vždy na-
vržena pouze jediná varianta, a teprve po jejím experimentál-
ním ověření lze navrhnout variantu další, kterou je nutno opět 
experimentálně vyzkoušet.  

I když jsou výsledky popsaných materiálů slibné, jde pou-
ze o úvodní výzkum a výsledky by bylo nutno doplnit ze-
jména zkouškami dlouhodobého charakteru, např. zkouškami 
trvanlivosti a odolnosti vůči agresivnímu prostředí.

Článek vznikl za podpory projektu GBP105/12/G059 GA 
ČR „Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních 
materiálech a konstrukcích“.
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