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ANOTACE 

Tato disertační práce se zabývá aplikací reologických kluzných spár do základových 
konstrukcí, zkoušením jejich reologických vlastností v závislosti na teplotě a možnými 
přístupy k jejich navrhování. 

Reologické kluzné spáry mohou tvořit významnou součást spodní stavby v případě,  
že je základová konstrukce vystavena účinkům poměrných vodorovných přetvoření. Tato 
přetvoření mohou vznikat buď přímo v konstrukci vlivem reologických vlastností betonu 
(smršťování, dotvarování), vlivem předpínání základové konstrukce nebo mohou vznikat 
v zemině jako důsledek hlubinného dobývání. Poměrné vodorovné deformace v podloží pak 
způsobují vznik smykových napětí na kontaktních plochách mezi základem a podložím  
a následně tahové (popř. tlakové) namáhání betonové konstrukce základu. Takovýto základ 
pak musíme buď řádně vyztužit (což často vede k vysokým nárokům na pracnost  
i na celkovou cenu výsledné spodní stavby) nebo můžeme množství výztuže podstatně snížit, 
využijeme-li poznatky z 80. let a aplikujeme do základové konstrukce reologickou kluznou 
spáru.  

Reologickou kluznou spáru zpravidla tvoří asfaltový pás, který přispěje ke snížení třecích sil 
v základové spáře a tím i ke snížení namáhání samotné základové konstrukce. Vzhledem 
k tomu, že dnešní trh nabízí podstatně jinou materiálovou základnu, než byla v době vzniku 
původní metody snižování třecích sil v podzákladí pomocí kluzných spár, je třeba ověřit 
vlastnosti používaných materiálů a jejich viskózní chování při smykovém zatěžování pomocí 
laboratorních zkoušek. V návaznosti na prováděné zkoušky je vyvíjena snaha získané veličiny 
použít k dalším výpočtům a pokusit se přispět k inovaci současné metody návrhu,  
která je založena na staré materiálové základně (IPA, FOALBIT, BITAGIT apod.). 

Tato práce volně navazuje na disertační práci „Základové konstrukce s kluznou spárou“ 
(Maňásek, 2008), ve které byly prezentovány výsledky prvních zkoušek novodobých 
asfaltových pásů avšak pouze za běžné laboratorní teploty. V této práci jsou pak zkoušky 
rozšířeny a do laboratorního testování je zahrnut i vliv teploty prostředí.  

Teplotní citlivost asfaltů za působení mechanického zatížení úzce souvisí s jejich 
reologickými vlastnostmi. Reologie je nauka o deformaci látek v závislosti na čase. 
Základním principem reologické teorie při popisu chování materiálů s reologickými 
vlastnostmi je nahrazení skutečných látek látkami jednoduššími, snáze fyzikálně 
i matematicky popsatelnými, případně jejich kombinacemi. Ze známých vztahů  
pak lze odvodit vztahy pro dotvarování a relaxaci a následně pro poměrné i stálé přetvořením. 
Správné sestavení reologického modelu asfaltového pásu by pak bylo možné využít  
při předpovědi chování kluzné spáry s ohledem na dobu zatížení a teplotu prostředí. Poznatky 
o změně chování asfaltového pásu v souvislosti se změnou teploty by mohly být v budoucnu 
dále využívány pro návrh kluzné spáry, kde bude teplota nejen kontrolována, ale i řízena 
v závislosti na potřebě snížení či zvýšení smykového odporu.  
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ANNOTATION 

This dissertation deals with application of rheological sliding joint into foundation structures, 
with testing of their rheological properties in dependency on temperature and with possible 
approaches to their design. 

Rheological sliding joint can create an important part of the building in case that  
the foundation structure is exposed to effect of relative horizontal deformation.  
These deformations can be created direct in the structure from the effect of rheological 
properties of concrete (creep or shrinkage), from the effect of pre-stressing of foundation 
structure or they can arise in the subsoil as a consequence of undermining. Relative horizontal 
deformations in the subsoil cause origin of shear stresses on contact surfaces between 
foundation and subsoil and then tensile (or compressive) loads of concrete structure  
of foundation. Then we have to reinforce this foundation properly (this often causes too high 
cost of substructure and too much difficult manufacture). Or we can increase amount  
of reinforcement significantly, if we use the knowledge from 80th and we apply sliding joint 
into foundation structure. 

Rheological sliding joint is often created from an asphalt belt which helps to increase  
of friction forces in the foundation structure. Due to fact that today´s market gives completely 
different materials as in the time of original method for increasing friction forces under 
foundation using sliding joint, it is necessary to verify properties of new materials  
and their viscous behavior by shear loads using laboratory experiments. Following the test 
there is the effort to use of obtained values to other calculations and there is effort  
to contribute to innovation of currently method of design which is based on old materials 
(IPA, FOALBIT, BITAGIT etc.). 

This work follows in dissertation “Foundation structures with sliding joint” - in Czech 
(Maňásek, 2008) where results of first tests of modern asphalt belts were presented but only  
at the common ambient temperature. In this work are these tests extended and effect  
of the ambient temperature is included in laboratory tests. 

Thermal sensitivity under the action of mechanical load relates closely with their rheological 
properties. Rheology is the science about deformation of substances in the dependence  
on time. The basic principle of rheological theory for describing of materials behavior is  
to compensate real materials using easier materials which are better mathematical  
and physical describable or using their combinations. Then it is possible to calculate equations 
for creep and relaxation and relative and constant deformation from known equations. A right 
created rheological model of asphalt belt can be used to prediction of behavior of sliding joint 
with regard to time of loading and ambient temperature. The knowledge of change of asphalt 
belt behavior consequently to temperature change could be used in the future to design  
of this type sliding joint where the temperature will be not only monitored but also managed 
in the dependence on necessity of increasing or decreasing of shear resistance. 
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1 Úvod 

Pro navrhování velkoplošných základů je třeba správně vyřešit interakci mezi podložím 

a samotnou stavbou. Prvním krokem je správný návrh základové konstrukce s ohledem 

na pevnostní charakteristiky zeminy a velikost zatížení od stavby. Dalším krokem je pak 

řešení dalších možných interakcí s podložím jako například zatížení od smršťování  

či dotvarování, vodorovné namáhání základů či velkoplošných betonových podlah od účinků 

poddolování, ale také například síly vznikající mezi základem a podložím v případě 

dodatečného předpínání průmyslových podlah. Tato problematika bývá řešena různými 

způsoby. Často bývá rozpínání či smršťování základů a podlah řešeno pomocí předepsaných 

dilatačních spár. Ty bývají často místem, kde dochází ke vzniku různých měně či více 

závažných poruch a proto je v praxi také využívána možnost minimalizovat množství těchto 

spár pomocí vytvoření kluzné spáry mezi podložím a samotnou konstrukcí. 

Další velmi významnou skupinu horizontálně namáhaných základů tvoří základy staveb  

na poddolované území. Tato práce se soustředí právě na skupinu staveb na poddolovaném 

území. 

Kluzné spáry lze rozdělovat na dvě základní skupiny: 

- kluzné vrstvy/spáry založené na tření mezi použitými materiály a výsledné napětí  

v základové spáře pak závidí pouze na součiniteli tření µ 

- reologické kluzné spáry založené na využití viskózních vlastností výplňového 

materiálu (zpravidla asfaltové pásy) 

Ve většině  případů jsou výsledné deformace v kluzné spáře složené jak z pohybu 

způsobeného uvnitř výplňového materiálu, tak z pohybu způsobeného prokluzem (třením). 

Tato práce se zabývá zejména druhou skupinou kluzných spár - s využitím reologie 

asfaltových pásů. Reologickou kluznou spáru může tvořit asfaltový pás, popřípadě litý asfalt, 

fólie či jiný materiál, který přispěje ke snížení třecích sil v základové spáře a tím i ke snížení 

namáhání samotné základové konstrukce. Vzhledem k tomu, že dnešní trh nabízí podstatně 

jinou materiálovou základnu, než byla v době vzniku původní metody snižování třecích sil 

v podzákladí pomocí kluzných spár (viz kapitola 2.1), je třeba ověřovat vlastnosti 

používaných materiálů (zejména asfaltových pásů) a jejich viskózní chování při smykovém 

zatěžování pomocí laboratorních zkoušek. První zkoušky novodobých asfaltových pásů byly 

prováděny v letech 2006 - 2008 a prezentovány v práci (Maňásek, 2008), avšak pouze 
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za běžné laboratorní teploty. Předkládaná disertační práce tyto zkoušky rozšiřuje a navíc se 

zabývá také dalšími vlivy, které mohou chování asfaltových pásů ovlivňovat. 

Nejpodstatnějším z nich je teplota prostředí, ve které se asfaltový pás bude nacházet. Jinak  

se bude asfalt chovat za běžné laboratorní teploty, za teploty +4°C, která je obvykle 

uvažována v místě budoucí kluzné spáry, a jinak za teploty +30°C, která může nastat 

v případě velmi teplého počasí například ve fázi výstavby.  

Při laboratorních zkouškách prezentovaných v této práci je tedy navíc řízena a monitorována 

teplota prostředí tak, aby byla ověřena teplotní citlivost asfaltů při jejich smykovém 

zatěžování. Protože teplotní citlivost asfaltů za působení mechanického zatížení velmi úzce 

souvisí s jejich reologickými vlastnostmi, bude se práce částečně zabývat také teorií reologie 

od základního principu přes základní reologické modely až po složené reologické modely 

vhodné pro definování vlastností asfaltu. Reologické vlastnosti asfaltu jsou dány jejich 

charakterem a tvrdostí. Typ asfaltu a jeho chování je samozřejmě ovlivněno i jeho výrobou  

a materiálovým složením. Výsledné produkty mohou mít velmi rozdílné vlastnosti v závislosti 

na teplotě prostředí a proto je při zkouškách novodobých asfaltových pásů sledována i teplota 

prostředí. 
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2 Současný stav problematiky 

Kluzné spáry jsou v praxi běžně rozšířenou záležitostí a to jak reologické, tak kluzné spáry 

založené na fyzikálním tření při prokluzu. 

Níže je uvedeno několik příkladů staveb, u kterých byla použita kluzná spára pro zmírnění 

vodorovných účinků zatížení: 

- regálová hala v Ostravě Vítkovicích z roku 1986 - založena na předpjaté 

železobetonové základové desce o rozměrech 26,5x110m s využitím kluzné spáry 

z důvodu umístění stavby na poddolovaném území (Obrázek 1)  

- dostavba areálu Ostravské univerzity v Ostravě - Hladnově z roku 2011 - základové 

konstrukce a první nadzemní podlaží navrženy jako tuhé železobetonové krabicové 

systémy s využitím reologických kluzných spár (Obrázek 2)  

 

Obrázek 1 - Regálová hala v Ostravě Vítkovicích 

V současné době se reologické kluzné spáry v praxi navrhují empiricky nebo pomocí vztahů 

odvozovaných v 80. letech prof. Bradáčem (v případě staveb na poddolovaném území). Tyto 

vztahy jsou v souladu s normou z roku 1981 - ČSN 730039, která se zabývá navrhováním 

staveb na poddolovaném území, a jsou také založeny na zkouškách TZÚS prováděných  

v 80. letech (Balcárek & Bradáč, 1982).  Tyto vztahy i zkoušky budou blíže popsány 

v kapitole 2.2.  
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Obrázek 2 - Dostavba Ostravské univerzity v Ostravě - Hladnově - základová jáma 

s podkladním betonem a kluznou spárou 

Problematiku reologických kluzných spár lze pak rámcově rozdělit do dvou základních celků. 

Prvním významným celkem je testování a znalost potřebných vlastností materiálů, které jsou 

vhodné pro vytvoření kluzné spáry. Zde patří zkoušení vlastností asfaltů, asfaltových 

materiálů a asfaltových pásů či fólií, a to zejména při jejich smykovém zatěžování - viz 

kapitola 2.1.  

Druhým významným celkem je problematika navrhování kluzných spár a předpověď chování 

konstrukce s aplikovanou kluznou spárou - viz kapitola 2.2 

2.1 Testování vlastností používaných materiálů 

Asfaltových pásů je v dnešní době obrovské množství. Liší se tloušťkou, druhem použitého 

asfaltu, nosnou vložkou a povrchovými úpravami. Každý takovýto pás má jiné vlastnosti  

a je určen pro jiné použití, některé z vlastností pásů jsou si velmi podobné, jiné naopak zcela 

rozdílné. Rámcově lze asfalty rozdělit do dvou základních skupin – asfalty oxidované  

a asfalty modifikované. 

Oxidované asfalty 

Oxidované asfalty se připravují z měkčích primárních asfaltů a destilačních zbytků 

profukováním vzduchem. Během oxidačního procesu probíhají ve struktuře asfaltu chemické 
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změny a změna chemického složení způsobí změny fyzikálních vlastností. Vznikají výrobky 

méně citlivé na teplotní změny než asfalty primární.  

Dnes se však od těchto pásu spíše upouští. Používají se pro provizorní zakrytí střech, 

separační, podkladní a parotěsné vrstvy v případě souvrství asfaltových pásů plochých střech. 

Dále se používají proti zemní vlhkosti a jako protiradonová ochrana. Jejich mechanická 

odolnost je relativně špatná, obecně se uvádí, že pohyby v konstrukci vyvolané sedáním, 

smršťováním a teplotními změnami mohou vést k namáhání pásu v místě spáry a k jeho 

postupnému trhání. Časem nebo vlivem nižších teplot pásy křehnou, stávají se neohebnými  

a lámou se.  

Z výše uvedených důvodů se také pro vytvoření kluzné spáry v základu více doporučují pásy 

z modifikovaných asfaltů. 

Modifikované asfalty 

Asfalty modifikované přísadou polymeru patří k relativně novým druhům kvalitních 

asfaltových výrobků. Surovinou k jejich výrobě je primární asfalt s přidáním vhodných 

eleastomerů (kaučuků) nebo plastomerů (termoplastů). Přidáním různého množství těchto 

látek se podstatně mění termoviskózní a elastoviskózní vlastnosti původního asfaltu  

a získávají se materiály s podstatně lepšími technickými vlastnostmi.  

Na rozdíl od oxidovaných asfaltů, které se vyznačují pouze plastickým chováním, asfalty 

modifikované vykazují spíše pružné chování. Působením namáhání se sice deformují,  

ale po odtížení se vracejí zpět do své původní polohy či tvaru. Modifikované asfalty  

se vyznačují vyšší tažností, větší adhezí, menším stékáním a bývají i odolnější vůči stárnutí. 

Z eleastomerů je dnes používán nejčastěji styren-butadien-styren (SBS) a z plastomerů  

je téměř výhradně používán ataktický (amorfní) polypropylen (APP). Změnu vlastností 

ovlivňuje nejen druh přísady, ale samozřejmě i její množství. Vzhledem k cenám 

modifikačních přísad budou silně modifikované asfalty výrazně dražší, jejich vlastnosti ovšem 

lepší a trvalejší. Cílem modifikace je zvětšit rozmezí použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit 

křehkost asfaltů při teplotách  od 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších 

teplotách. Modifikované asfalty mají díky své modifikaci delší životnost a odolnost vůči 

rozdílným teplotním změnám v naší zeměpisné šířce.  

Na našem trhu se objevují jak pásy modifikované APP polymery (plastický typ modifikace), 

tak i pásy modifikované SBS kaučuky (elastický typ modifikace). Převažuje prodej pásů 
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s modifikací SBS pro jejich větší odolnost vůči záporným teplotám. Tyto pásy se až do -35°C 

netrhají ani nelámou. Naopak pásy modifikované APP polymery jsou odolnější oproti SBS 

pásům vůči vyšším teplotám (až 140°C), tudíž jsou nabízeny převážně v zemích,  

kde celoroční teplota je vyšší oproti naší zeměpisné šířce (např. Itálie). Pásy modifikované 

APP se rovněž navrhují tam, kde rozhoduje trvanlivost a kde izolační povlak není vystaven 

mechanickému zatížení. Pásy s plastickou modifikací bývají levnější než pásy s elastickou 

modifikací, jejich vlastnosti při nižších teplotách však mají horší hodnoty. Pásy s elastickou 

modifikací mají vysokou flexibilitu a tažnost, která může dosahovat několika stovek procent 

(bez vložky) a po protažení se vrací do původního tvaru. Tepelná stálost a odolnost proti  

UV záření je horší oproti APP pásům.  

Pro zkoušení asfaltů existuje řada normovaných zkoušek, které nám poskytují informace  

o vlastnostech samotné asfaltové směsi (penetrační zkouška, stanovení bodu měknutí a bodu 

lámavosti, zkouška duktility, stanovení přilnavosti ke kamenivu aj.), ale jen velmi málo 

zkoušek, které se zabývají přímým testováním asfaltových pásů z hlediska jejich smykového 

namáhání, viz dále. Není-li známo chování materiálu při určitém druhu namáhání, nelze  

jej ani efektivně navrhovat a využívat jeho vlastností při daném druhu zatížení.   

Ohledně smykové odezvy asfaltových pásů lze v literatuře dohledat následující zkoušky: 

- stanovení přilnavosti hydroizolačního systému ve smyku dle ČSN EN 13653 

- smyková zkouška hydroizolací dle ČSN EN 1052-4 

- zkoušení smykové odezvy asfaltových pásů prováděné v 80.letech Technickým  

a zkušebním ústavem stavebním (Balcárek & Bradáč, 1982) 

- zkoušení smykové odezvy asfaltových pásů za běžné laboratorní teploty na FAST 

VŠB TU v Ostravě (Maňásek, 2008) 

2.1.1 Zkoušení smykové odezvy asfaltů dle ČSN EN 13653 

Účelem této zkoušky je stanovení přilnavosti hydroizolačního systému ve smyku,  

kdy hydroizolace aplikovaná mezi těleso podkladu a asfaltovou vrstvu je zatížena silou,  

která působí pod úhlem 15° k rovině smyku (viz Obrázek 3). Zkouška se provádí v tlaku  

při konstantní rychlosti posunu. Dle citované normy má být ke zkoušce použito tlakové 

zařízení, které umožňuje vyvinout při maximálním zatížení 10kN rychlost  

posunu 10 ± 1mm/min. Síla musí být aplikována středem izolace. Zkušební tělesa jsou  

o rozměrech 220x110mm. 
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Obrázek 3 - Zkoušení smykové odezvy asfaltů dle ČSN EN 13653 

Výhoda zkoušky jednoznačně spočívá v tom, že asfaltový vzorek je vystaven konstantnímu 

posunu (resp. přetvoření), což často odpovídá skutečným podmínkám v základových spárách 

na poddolovaném území.  

Uvážíme-li však předepsanou maximální možnou zatěžovací sílu 10kN, pak maximální tlak 

na stykovou plochu bude roven: 

kN6,215sin10 =°⋅  

Což vyvodí kontaktní napětí σ o hodnotě 

kPa0,107
110,0220,0

6,2
=

⋅
=σ  

Vzhledem k tomu, že svislá kontaktní napětí v základové spáře lze uvažovat v rozmezí 100 až 

500kPa, byla by tato zkouška vhodná pouze pro dolní hranici tohoto intervalu  

(resp. pro menší stavby). Také požadovaná rychlost posuvu zatěžovacího zařízení 10mm/min  

(1,67·10-4 m/s) je s přihlédnutím k zamýšlenému účelu vysoká, protože rychlosti poměrného 

přetvoření terénu od poddolování se zpravidla pohybují v řádech mezi 10-8 až 10-10 m/s. 

Kromě problému s dlouhodobým zatěžováním a požadovanou rychlostí posuvu lisu je navíc 

ještě zkouška normalizovaná pouze pro určité asfalty splňující předepsané materiálové 

požadavky dle ČSN EN 13375. 
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Z výše uvedených důvodů není daná zkouška příliš vhodná pro zkoušení asfaltových pásů 

z hlediska zjišťování potřebných vlastností pro snižování tření v základové spáře pomocí 

reologické kluzné spáry. 

2.1.2 Zkoušení smykových vlastností hydroizolací dle ČSN EN 1052-4 

Další možný způsob stanovení smykových vlastností hydroizolací nabízí norma 

ČSN EN 1052-4. Pevnost ve smyku zdiva s hydroizolací se odvodí z pevnosti ve smyku 

malých zděných zkušebních těles zatěžovaných až do porušení. Ve dvou vodorovných 

ložných spárách zděných zkušebních těles se při tříbodovém uspořádání zatěžování vyvozuje 

napětí ve smyku a současně též předpětí v tlaku. Pevnost ve smyku je určena hodnotou 

počáteční pevnosti ve smyku a součinitelem tření. Princip zkoušky je naznačen na Obrázku 4. 

Mezi vrstvy zdiva jsou rozmístěny izolační pásy. Testovaný blok zdiva s pásy je nejprve 

vystaven svislému zatížení přes roznášecí podložku zajišťující rovnoměrné zatěžování  

a následně je na prostřední řadu zdiva aplikována smyková horizontální síla. 

Tato zkouška se zabývá testováním smykové pevnosti asfaltových pásů v ložných spárách 

klasického zdiva, avšak výstupy z těchto zkoušek nejsou zcela vhodné pro účely navrhování 

kluzné spáry do základové konstrukce, neboť ta je obvykle tvořena jako železobetonová. 

Princip zkoušky však sloužil jako podklad pro navržení měřícího zařízení pro testování 

novodobých asfaltových pásů (viz kapitola 2.1.4). 

 

Obrázek 4 - Smyková zkouška hydroizolací dle ČSN EN 1052-4 

2.1.3 Zkoušky TZÚS asfaltových pásů z 80.let 

Z těchto zkoušek již vznikly první výstupy použitelné pro oblast navrhování kluzných spár 

do základových konstrukcí. Tyto zkoušky byly prováděné Technickým zkušebním ústavem 
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stavebním (TZÚS). Zkoušení bylo realizováno na základě vynálezu č. 219775 z roku 1981 - 

Kluzná spára staveb na poddolovaném území (Balcárek & Bradáč, 1981). 

Zkoušení bylo prováděno zejména s ohledem na využití asfaltových pásů jako materiálu 

pro vytvoření kluzné spáry v základových konstrukcích namáhaných vodorovnými účinky 

namáhání. Bylo při nich zjištěno, že při pomalém vzájemném pohybu podloží a základu 

dochází k viskóznímu tečení vloženého asfaltového pásu (Balcárek & Bradáč, 1982). Vlivem 

této smykové odezvy dochází ke snížení tření mezi základem a podložím a poklesu vnitřních 

sil v základových konstrukcích. Přímým důsledkem je zvýšení spolehlivosti konstrukce  

a tím i úspora nákladů spojených s množstvím výztuže, které by bylo nutno do základu použít 

v případě plného namáhání základu těmito vodorovnými účinky. 

Pro zjišťování smykové odezvy asfaltových pásů byla zkouška TZÚS uspořádána tak,  

že zkušební betonový blok o hmotnosti 2208kg byl uložen na dvojici asfaltových pásů  

o různých rozměrech umístěných na nakloněné rovině, přičemž se sledoval posuv bloku. 

Nakloněná rovina byla vytvořená železobetonovým stropním panelem s povrchem 

vytvořeným ocelovou formou (Obrázek 5).  

Úkolem první fáze zkoušek bylo potvrzení předpokladu, že posuv bloku nebude charakteru 

fyzikálního smykového pohybu, ale spíše viskózního toku živičné výplně. Nejdříve byly 

zkoušeny dobové pásy IPA, Foalbit a Bitagit. Ve všech případech byl zaznamenán zřetelný, 

přibližně stejný a rovnoměrný posuv bloku. Princip zkoušky je schematicky naznačen  

na Obrázku 5. 

Druhá fáze zkoušek byla zaměřena na dlouhodobější sledování posuvů a výběr asfaltových 

pásů byl omezen pouze na Foalbit. Jednotlivé posuny se odečítaly v hodinových intervalech. 

Po sedmi dnech bylo dosaženo přibližně konstantní rychlosti posuvu. Pro vyhledání 

nejvhodnějšího asfaltového pásu k dalšímu zkoušení bylo tehdy použito improvizované 

penetrační zkoušky pomocí Vicatovy jehly běžně používané pro zkoušení sádry. Pro všechny 

zkoušené materiály byly rozdíly ve výsledcích zkoušky velmi malé a tak bylo učiněn závěr, 

že druh pásu nemá rozhodující vliv. 

Další etapa experimentů pak byla prováděna v období, kdy teplota klesla průměrně na 11°C, 

aby byly měřené hodnoty ověřeny alespoň pro jeden bod při nižších teplotách. Pro ověření 

dalšího bodu teplotní závislosti bylo provedeno i měření při teplotách asi -5°C. Na základě 

měřených hodnot byla následně prováděna analýza údajů, které je možno z těchto zkoušek 
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stanovit, jako např. sklon roviny, velikost napětí, viskozita, jednotlivé posuny či moduly 

tuhosti. 

 

Obrázek 5 - Uspořádání zkoušky z 80.let 

V případě zkoušek z 80. let bylo již tedy částečně uvažováno i s vlivem teploty.  

Pro zohlednění vlivu teploty je ale nutno zajistit konstantní teplotu prostředí po celou dobu 

zkoušky, o čemž pojednávají další kapitoly. 

Z těchto zkoušek vychází současné pojetí početního návrhu kluzných spár v základových 

konstrukcích (viz 2.2). 

2.1.4 Zkoušky asfaltových pásů z let 2006-2008 

Metoda snižování smykových napětí v základových spárách aplikací reologické kluzné spáry 

se jeví jako velmi účinná a poměrně snadno realizovatelná v praxi. Současné pojetí metody 

návrhu kluzných vrstev (Balcárek & Bradáč, 1981,1982 a 1991) však již nějakou dobu naráží 

na jistá omezení a tak je vhodné ji použít spíše pro orientační výpočty. Vzhledem ke snaze 

o inovaci metody návrhu kluzných spár a současně nedostatku dostupných zdrojů 

zabývajících se testování asfaltových pásů při dlouhodobém smykovém zatížení bylo  

před několika lety rozhodnuto o provádění zkoušek nových, navazujících na zkoušky TZÚS. 

V rámci hospodářské činnosti školy (HS 221401) a grantu (GAČR 103/05/H063) bylo 

sestrojeno měřící zařízení (Obrázek 7), na němž byly prováděny dlouhodobé zkoušky 

v současnosti vyráběných asfaltových pásů. Princip i část výsledků vlastních zkoušek 

novodobých asfaltových pásů byly publikovány v době jejího vzniku (Maňásek, 2008). 
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Obrázek 6 - Zkušební vzorek 

Cílem těchto zkoušek bylo simulovat chování betonové konstrukce s aplikovanou kluznou 

spárou namáhanou poměrným vodorovným přetvořením. Obecně je odezva asfaltových pásů 

ovlivněna celou řadou faktorů. Snahou bylo postihnout alespoň ty hlavní, nejdůležitější, mezi 

něž zcela jistě patří vlastní materiálové složení pásu a velikost svislého i vodorovného 

zatížení. Již v té době bylo také zřejmé, že chování asfaltových pásů ovlivňuje i teplota, avšak 

zařízení pro kontrolu teploty prostředí nebylo ještě k dispozici. 

 

Obrázek 7 - Ocelové zkušební zařízení 

Princip vlastních zkoušek je podobný původním zkouškám TZÚS z 80. let nebo stanovování 

pevnosti ve smyku vodorovných ložných spár ve zdivu s hydroizolací dle ČSN EN 1052-4. 
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Mezi trojici betonových bloků o rozměrech 300x300x100mm jsou sevřeny vzorky 

asfaltového pásu (Obrázek 6). Celý tento blok byl umístěn v ocelovém laboratorním 

zkušebním zařízení (Obrázek 7). 

V první fázi je vneseno svislé zatížení představující přitížení základu horní stavbou. Svislé 

zatížení zůstává konstantní po celou dobu zkoušky. V tomto stavu se celý blok ponechá  

po určitou dobu, aby mohlo proběhnout prvotní dotvarování asfaltových pásů a předešlo se 

tak největším úbytkům svislého napětí po zbytek zkoušky. Zpravidla jsou v tomto stavu 

vzorky ponechány 24hodin. Horní a spodní blok jsou ve zkušebním zařízení fixovány tak,  

aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Po 24 hodinách je prostřední blok pomocí koše  

se závažím zatížen horizontální silou, jež způsobuje posun prostředního betonového bloku. 

Posun bloku se zaznamenával vždy ve dvou místech. Princip zkoušky je schematicky 

znázorněn na Obrázku 8. Detail odečítání posuvů je na Obrázku 9. 

 

Obrázek 8 - Základní princip zkoušky 
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Princip zkoušky není nijak komplikovaný, libovolně lze měnit svislé i vodorovné zatížení  

a testovat nejrůznější materiály. Jistou nevýhodou zkoušek je fakt, že vzorky asfaltových pásů 

nejsou zatěžovány konstantním přetvořením, ale konstantní smykovou silou H. Navrhnout  

a následně zkonstruovat zařízení, které by bylo schopno vystavovat vzorky konstantní 

rychlosti posuvu v řádech 10-9 m/s po dobu několika dnů či týdnů, by bylo náročné nejen  

z hlediska konstrukčního, ale i finančního při samotné výrobě i provozu zařízení. Proto bylo 

při návrhu přistoupeno k tomuto kompromisu.  

 

 

Obrázek 9 - Detail odečítání posuvů 

2.1.4.1 Výsledky laboratorních zkoušek na měřícím zařízení na FAST (bez vlivu 
teploty) 

Při prvních prováděných zkouškách byly sledovány smykové odezvy volně položených  

i natavených asfaltových pásů, přičemž pro všechny zkoušky s volně loženými pásy bylo 

možno použít stejné očištěné a neporušené betonové bloky.  

V grafu na Obrázku 10 jsou vykresleny některé výsledky získané z původních měření  

bez zohlednění vlivu teploty. Jak je z grafu patrné, výsledné deformace vykazují značný 

rozptyl v závislosti na svislém a vodorovném zatížení a na druhu použitého pásu. 

Na grafu lze také pozorovat, že výsledné křivky přetváření (zejména tam, kde byla měřena  

i vratná deformace) se velmi přibližují idealizovaným křivkám pro viskoelastické materiály  

a také se velmi dobře shodují s přetvárnou křivkou pro Burgersovu hmotu (viz Obrázek 34). 

Burgersova hmota je složená reologická látka, která se často využívá při popisu chování litých 

asfaltů. Pojem reologie bude blíže vysvětlen ve 3. kapitole. 
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Z těchto výsledků byly dále odvozovány další veličiny a závislosti jako např. rychlost posuvu, 

smykový a elastický modul pružnosti aj. Tyto zkoušky byly také srovnávány s výsledky 

zkoušek TZÚS (Maňásek, 2008; Čajka, 2005-2009) 

V době kompletování disertační práce (Maňásek, 2008), která se zabývala prvními zkouškami 

novodobých asfaltových pásů za běžné laboratorní teploty, bylo řešeno rozšíření zkušebního 

zařízení o zahrnutí vlivu teploty prostředí. Teplota prostředí hraje důležitou roli jakožto  

jev nejvíce ovlivňující mechanické vlastnosti asfaltu. Zahrnutí vlivu teploty do zkoušek  

je dále řešeno a podrobně popsáno v této práci (zejména v 5. kapitole). 

 

Obrázek 10 - Ukázka naměřených posunů při laboratorních zkouškách na FAST za běžné 

laboratorní teploty, čerpáno z (Maňásek, 2008) 
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2.2 Navrhování kluzných spár 

V praxi se nezřídka vyskytuje navrhování kluzné spáry pomocí empirie v kombinaci 

s vyztužením základu na účinky vodorovných přetvoření. Kluzná spára pak často tvoří spíše 

tzv. druhé jištění proti vodorovným přetvořením a příliš nepřispívá k úspoře finančních 

nákladů na opatření proti horizontálním deformacím. Mnohem výhodnější by bylo přesně 

určit, v jakém rozsahu dojde ke snížení třecích sil a jak moc lze redukovat množství výztuže. 

Prozatím existuje pouze jediná výpočetní metoda pro statické posouzení základové 

konstrukce s kluznou spárou, a to dle vztahu pro výpočet smykového napětí v základové spáře 

s aplikovanou kluznou spárou dle ČSN 73 0039, která se ale víceméně vztahuje jen na stavby 

na poddolovaném území (Bradáč, 1990). Charakter namáhání stavby od účinků poddolování 

je rozdílný než v případě smršťování či dotvarování betonu a pro možnost srovnání 

se stávající metodou bude v dalších kapitolách zájem soustředěn zejména na skupinu 

vodorovných namáhání od účinků poddolování. Většinu poznatků z následujících kapitol lze 

ale analogicky aplikovat i na problémy spojené se smršťováním či dotvarováním betonu. 

2.2.1 Stavby na poddolovaném území 

V současné době je platná norma ČSN 73 0039 - Navrhování objektů na poddolovaném 

území, která platí pro navrhování všech druhů stavebních objektů a strojně technologických 

zařízení na území v dosahu účinků hlubinného dobývání.  

Vlivem hlubinného dobývání uhlí, nerostných materiálů a vlivem následků po ražbě tunelů 

dochází na zemském povrchu ke vzniku poklesových kotlin, které ohrožují stavební objekty 

svými vynucenými přetvořeními. Na Obrázku 11 je schematicky znázorněna poklesová 

kotlina včetně základních geometrických charakteristik, jako je hloubka poklesu terénu smax, 

mezní úhel vlivu na povrch µ, poloměr zakřivení terénu R a vzdálenost hrany hlavních vlivů r. 

Nejvýznamnějšími povrchovými spojitými projevy poddolování jsou u většiny staveb 

horizontální deformace, které se v báňských podmínkách vyjadřují jako poměrná vodorovná 

přetvoření terénu ε. U stávajících konstrukcí se vliv poddolování na stavební objekty řeší 

pomocí dodatečných statických zajištění daných individuálně dle stavu a namáhání 

posuzovaného objektu (dodatečné stažení v úrovni základů, v úrovni věnců aj.). 
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Obrázek 11 - Schematické znázornění poklesové kotliny s vyznačením základních 

geometrických charakteristik 

U nových staveb, které se budou nacházet na území dotčeném důlní činností, je třeba provést 

různá opatření pro zmírnění těchto účinků. Jak bylo zmíněno v úvodu, nabízí se možnost 

aplikace reologické kluzné spáry do základu a tím i celková redukce třecích sil vznikajících 

v základové spáře. Základní princip hlavní funkce kluzné spáry je znázorněn na Obrázku 12. 

 
Obrázek 12 - Namáhání základové konstrukce u stavby na poddolovaném území: a) smykové 

napětí v základové spáře bez použití kluzné spáry; b) smykové napětí v základové spáře 

základu s kluznou spárou 
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2.2.2 Výpočet smykového napětí v základové spáře bez kluzné spáry dle ČSN 73 0039 

Smykové napětí τx v základové spáře od poměrného vodorovného přetvoření εmax vzrůstá  

od těžiště vodorovných sil (zpravidla střed základu) směrem k okrajům základové konstrukce 

a vyvíjí se dle vztahu 

oedeigxx E⋅⋅−⋅⋅= ηεεµβτ ε )( max      (2.1) 

kde β  funkce průběhu smykových napětí podle vztahu 















+
−⋅=

1

1
1

4 2ξ

ξ
β x      (2.2) 

pro
 

a

x
=ξ         (2.3) 

 x vzdálenost bodu od těžiště vodorovných sil, v němž se určuje hodnota  

  smykových napětí 

 a hloubka podzákladí v [m], do které se projevuje působení poměrného  

  vodorovného přetvoření, která je určena rovnicí 

  ( )53,094,056,0 175,0 beLa ⋅−−⋅⋅=      (2.4) 

 L je délka základu ve směru poměrného vodorovného    

  přetvoření 

 b šířka základu kolmo na směr vodorovného přetvoření 

 µε korekční součinitel vodorovného poměrného přetvoření zohledňující délku 

  řešeného dilatačního celku ve směru přetváření (viz ČSN 73 0039, Tabulka 2) 

 εeig poměrné protažení základu účinkem vodorovných sil 

 η součinitel závislý na šířce základu, velikosti kontaktního napětí a druhu  

  základové půdy (viz ČSN 73 0039, Tabulka 4) 

 Eoed oedometrický modul základové půdy podle výsledků průzkumu 

Uvedený postup výpočtu platí pro homogenní podloží v rozsahu deformační hloubky a. 

V ostatních případech, zejména jsou-li v podloží základu další vrstvy o různých vlastnostech, 

je nutno respektovat další ustanovení normy ČSN 73 0039. 
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Podélná tahová, popř. tlaková síla Tx v bodě x od účinku smykových napětí,  

na kterou se navrhuje betonářská případně přepínací výztuž, se pak určí sumací smykových 

napětí τx od kraje základu k jeho středu 

 ∫ ⋅⋅=
xL

x

xxx dxbT τ       (2.5) 

kde  bx je (obecně proměnná) šířka základu 

 τx smykové napětí 

Další ustanovení a podrobnější informace k navrhování a posuzování objektů  

na poddolovaném území lze nalézt ve výše zmiňované normě. 

2.2.3 Výpočet smykového napětí v základové spáře s kluznou spárou 

Jako podklad pro vytvoření výpočetního postupu pro návrh kluzné spáry sloužily zkoušky 

z 80. let popsané v kapitole 2.1.3. Základem této metody je výsledný vztah pro určení 

smykového napětí v základové spáře s aplikovanou kluznou spárou v závislosti na rychlosti 

posuvu, ze kterého vychází současná metoda návrhu kluzných vrstev. Rychlost posuvu je 

veličina, která je známá z popisu chování konkrétní poklesové kotliny a je závislá na rychlosti 

těžby. 

Vztah pro výpočet smykového napětí v základové spáře s kluznou spárou pak dle (Bradáč, 

1990) vypadá následovně: 

[ ]kPavT u 5,110)1,05,1( 9 +⋅⋅∆⋅−=τ     (2.6) 

kde τ je průměrné smykové napětí v základové spáře 

 ∆T je odchylka teploty v kluzné spáře ve °C od základní teploty T0 =12°C  

 νu je rychlost posuvu v kluzné spáře (zpravidla na okraji základu) 

Vztah (2.6) vychází z výše popisovaných zkoušek (viz kapitola 2.1.3) prováděných  

na dobovém asfaltovém pásu Foalbit a s ohledem na materiál předepisuje pouze to, že použitý 

materiál musí mít určitou plošnou hmotnost (min 4000g/m2), obsah bitumenu (min 2500 

g/m2) a rovinnost podkladu ±5mm. Vztah však nijak nezohledňuje materiálové vlastnosti 

konkrétního pásu (oxidovaný, modifikovaný, druh nosné vložky, povrchová úprava aj.)  

ani jeho tloušťku. Vztah má také omezení ohledně maximálního smykového napětí,  
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které se může rovnat maximálně fyzikálnímu tření při prokluzu, které je dáno následujícím 

vztahem 

στ ⋅= dfmax          (2.7) 

kde df   je součinitel tření (dle ČSN 73 0039 je pro asfaltový pás 55,0=df ) 

σ  je normálové napětí v kontaktní spáře 

Vzhledem k tomu, že odvození vztahu (2.6) nebylo nikde nalezeno, byla snaha jej odvodit 

zpětně z dostupných dat ke zkouškám TZÚS. Budeme-li pro účely odvozování předpokládat 

teplotu v kluzné spáře T0 = 12°C, můžeme z konečného vztahu vliv teploty vyloučit  

a smykové napětí pak po převedení na základní jednotky bude   

1500101500 9 +⋅⋅= uvτ        (2.8) 

V Tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty z laboratorních zkoušek TZÚS na pásu Foalbit, ze kterých 

byl vztah (2.6) odvozován a v grafu na Obrázku 13 jsou vykresleny celkové posuvy  

po 24 hodinách a jejich lineární regrese. 

Měření 
Materiál 
kluzné 
spáry 

Sklon 
roviny 

Průměrné 
smykové 

napětí 

Průměrné 
normálové 

napětí 

Měřený 
posun 
za 24 
hodin 

 Rychlost 
posuvu  

Průměrná 
teplota 

tan α τ [Pa] σ [Pa] s [mm] vu [m/s] T [°C] 

1 Foalbit 
4mm 

0,0300 3390 110000 0,247 2,859E-09 11,0 

2 0,0610 6771 110000 0,938 1,086E-08 12,0 

3 

Foalbit 
3x4mm 

0,0300 3390 110000 0,170 1,968E-09 14,0 

4 0,0920 10134 110000 0,690 7,986E-09 14,0 

5 0,0920 10134 110000 0,470 5,440E-09 14,0 

6 0,1230 13466 109000 0,820 9,491E-09 15,0 

7 0,0388 4290 110317 0,120 1,389E-09 -5,0 
Tabulka 1 - Výsledné hodnoty získané při laboratorních zkouškách TZÚS 

Z těchto regresních křivek lze stanovit rovnice závislosti smykového napětí na rychlosti 

posuvu. Pro jednu vrstvu Foalbitu pak platí vztah 

2181104227 9 +⋅⋅= uvτ       (2.9) 

A pro tři vrstvy foalbitu pak platí 

[ ]Pavu 1707101218 9 +⋅⋅=τ       (2.10) 
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Obrázek 13 - Závislost smykového napětí na rychlosti posuvu získaná z laboratorních 
zkoušek TZÚS 

Oba tyto vztahy jsou vázány na teplotu, při které byly zkoušky prováděny. Z Tabulky 1  

je zřejmé, že tyto zkoušky probíhali při teplotě 11 až 15°C. Srovnáme-li vztahy (2.8) a (2.10), 

je pravděpodobné, že výsledný vztah pro výpočet smykového napětí byl odvozen z lineární 

závislosti smykového napětí na rychlosti posuvu pro 3vrstvy asfaltového pásu Foalbit  

o celkové tloušťce 12mm. Z výše uváděných předpokladů pak vyplývá, že vztah (2.6)  

byl odvozen na základě 4 naměřených hodnot posunů, jimiž byla proložena regresní přímka. 

Samostatnou kapitolou je pak také omezené zahrnutí vlivu teploty. Skutečné odvození 

vztahu (2.6) ale není známo a je vycházeno pouze z určitých předpokladů.  

V dnešní době je na trhu spousta různých materiálů, pro které je tento vztah (2.6) více či méně 

nedostačující a bylo by vhodné jej rozšířit a zahrnout do něj například některé materiálové 

vlivy (tloušťka pásu, materiál, povrchová úprava apod.). Vztah (2.6) také nezohledňuje vliv 

velikosti kontaktního napětí, který má na velikost smykových napětí zcela jistě také 

významný vliv. Z výše uvedených důvodů je tato metoda výpočtu napětí v základové spáře 

v dnešní době vhodná spíš pro orientační výpočty, a proto bylo rozhodnuto o její inovaci.  

Porovnání výše popisovaného přístupu k výpočtu smykového napětí v kluzné spáře 

s výsledky měření na novodobých pásech bude dále prezentováno v 7. kapitole. 
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2.2.4 Další možnosti pro výpočet smykového napětí v základové spáře s kluznou 

spárou 

Mezi další možnosti při navrhování kluzných spár se řadí modelování konstrukcí pomocí 

metody konečných prvků a využití komerčních softwarů.  

Modelování základových konstrukcí pomocí metody konečných prvků 

Modelování základových konstrukcí s využitím konečných prvků (např. v programu Ansys)  

je velmi náročné na čas, technické vybavení a klade velké nároky na projektanty. Asfalt, 

zejména pak asfaltové pásy, se obtížně přesně matematicky modelují neboť asfalt jako 

viskoelastický materiál vykazuje nelineární chování a při modelování vykazuje celou řadu 

problémů (dále viz 6. kapitola). Pro běžné projektanty a tím i pro reálnou praxi není využití 

metody konečných prvků jednoduše použitelné, je vhodné spíše pro akademické účely  

a ověřování předpokladů laboratorních zkoušek. 

Využití komerčního software 

Využití komerčních softwarů (Nexis, Scia, aj.) je pro praktické navrhování uživatelsky 

příjemnější. Tyto softwary jsou dostupné pro běžné uživatele a v praxi také hojně užívané. 

U této metody je pak určitým úskalím znalost parametrů přetvářejícího se podloží - zejména 

třecí parametry C1x a C1y. Tyto parametry lze také odvodit z výsledků laboratorních zkoušek. 

Odvození třecích parametrů z výsledků laboratorních zkoušek novodobých asfaltových pásů 

bude řešeno v 7. kapitole. 

Více informací o modelování kluzných spár pomocí MKP či řešení s využitím třecích 

parametrů lze nalézt v literatuře (Čajka & kol., 2005-2014).  
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3 Reologie 

Reologie je vědní obor, který se zabývá deformací látek v závislosti na čase, zkoumá,  

jak se mění a přetvářejí pevné látky, tečou i proudí kapaliny a plyny za působení 

mechanických vlivů. Termín reologie byl poprvé vymezen v roce 1926 (prof. M. Reiner - 

mechanik a prof. E. C. Bingham - koloidní chemik) a její základní principy byly stanoveny již 

v teoriích Newtona a Hooka. Používá se zejména tam, kde nelze danou látku popsat pomocí 

klasických zákonů pro viskózní a pružné chování. Reologie pevné fáze, především její 

odvětví vazkopružnost (viskoelasticita) a vazkoplasticita (viskoplasticita), zkoumá přetváření 

a napětí v hmotách nejen v ustáleném stavu, ale zabývá se především časovými proměnami  

a také rychlostí, s jakou k těmto změnám dochází. Řeší obecně vztahy mezi napětím, 

přetvořením, jejich derivacemi podle času, jejich časovými integrály a časem. Reologie 

kapalin řeší především otázky pohybu a napjatosti kapalin s vyšší vazkostí.  

V teorii stavebních konstrukcí má reologie zvláštní význam pro dlouhodobé přetváření 

betonů, plastických hmot i jiných konstrukčních hmot jako je dřevo, keramika, asfalt apod. 

S rozšířením umělých plastických hmot přichází do popředí reologický výzkum polymerů. 

Základním principem reologické teorie při popisu chování materiálů s reologickými 

vlastnostmi je nahrazení skutečných látek látkami jednoduššími, snáze fyzikálně  

i matematicky popsatelnými, případně jejich kombinacemi. Protože přímé analytické 

vyjádření reologických pochodů je často neobyčejně složité, byly vytvořeny tzv. reologické 

modely, které umožňují názornou definici přetvárných vlastností jednotlivých hmot  

a matematické vyjadřování a skládání účinků jednotlivých vlastností hmot a kapalin. První 

reologické modely zavedl již koncem 18. století lord Kelvin. Reologické modely také 

umožňují jednotnou definici a klasifikaci látek z hlediska jejich reologického chování.  

Ve většině případů nelze vyjádřit reologické přetváření (zvláště při zatížení, odlehčení  

a opakovaném zatěžování) jednotným matematickým vztahem. O pojmu reologie blíže 

pojednává kniha (Sobotka, 1981), z níž je také převzata většina poznatků prezentovaných 

v této kapitole. 

3.1 Reologické veličiny 

V reologii rozeznáváme veličiny nezávisle proměnné a závisle proměnné. Mezi nezávisle 

proměnné veličiny patří souřadnice x, y, z a čas t. Závisle proměnné veličiny se dělí na dvě 

základní podskupiny - intenzivní a extenzivní veličiny. 
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Intenzivní veličiny zastupují příčinu reologického jevu. Mezi ně se řadí především síla, 

moment, napětí, teplota a afinita chemické reakce. V termodynamických vztazích nezávisí 

jejich hodnota na hmotě soustavy. 

Extenzivní veličiny pak vyjadřují účinek. Patří k nim posunutí, pootočení, přetvoření, entropie 

a stupeň chemické reakce. V termodynamických vztazích závisí jejich hodnota na hmotě 

soustavy. 

Toto rozdělení reologických veličin umožňuje zobecnit reologické vztahy mezi napětím  

a přetvořením na reologické vztahy mezi veličinami intenzivními a extenzivními. 

Podle možnosti pozorování reologických jevů lze dále rozeznávat veličiny zjevné a skryté. 

Skryté proměnné se často zjišťují nepřímo, například dílčí přetvoření jednotlivých 

reologických prvků spojených ve složeném reologickém modelu za sebou. Dalším příkladem 

skrytých proměnných je vnitřní napětí. Jejich účinek lze pozorovat nepřímo při odlehčení 

nebo opakovaném zatížení. 

3.2 Základní reologické látky a jejich modely 

Jak již bylo zmíněno výše, reologické modely slouží k popisu chování tzv. náhradních 

reologických látek, které aproximují chování látek skutečných. Některé základní látky  

se ve skutečnosti vyskytují zřídka a jsou spíše abstrakcemi, které vyjadřují jednotlivé 

podstatné reologické vlastnosti.  

Základní reologické pochody se dají rozdělit do čtyř základních podskupin, které jsou 

založeny na závislosti vždy mezi dvěma veličinami: 

− napětí - přetvoření 

− napětí - rychlost přetváření 

− napětí - čas 

− přetvoření čas 

Také se často využívá závislosti na třech veličinách, například: 

− napětí - přetvoření - rychlost přetváření 

− napětí - přetvoření - čas 

  



Reologické kluzné spáry s vlivem teplot 
 

30 
 

Jednotlivé přetvárné vlastnosti základních látek se pak vyjadřují jednoduchými reologickými 

modely, například pružnou hmotu můžeme znázornit pomocí dokonale pružného pera 

(Obrázek 14a), plastickou látku dvěma destičkami, mezi nimiž působí tření (Obrázek 14b,c) 

atd. 

 

Obrázek 14 - Nejjednodušší reologické modely: a) pružná látka; b)c) plastická látka 

 K základním reologickým látkám patří: 

− Euklidova tuhá hmota 

− Pascalová tekutá kapalina 

− pružná hmota 

− tvárná (plastická) látka 

− Newtonova vazká kapalina 

− zpevněná látka 

− jednostranná vazba 

− tuhnoucí kapalina 

3.2.1 Euklidová tuhá hmota (Eu) 

Nepřetváří se ani při působení libovolně velkých sil. Závislost napětí a přetvoření je 

zobrazena na Obrázku 15. 

 

Obrázek 15 - Přetvárná závislost pro Euklidovu tuhou hmotu 
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3.2.2 Pascalova tekutá kapalina (Pa) 

Neklade vůbec žádný odpor pohybu. Ani při velkých rychlostech v ní nevznikají žádná napětí 

kromě hydrostatického tlaku. Tento model se někdy využívá v nauce o proudění nebo 

při řešení základních úloh hydrodynamiky a aerodynamiky. Závislost napětí a přetvoření 

je zobrazena na Obrázku 16. 

 

Obrázek 16 - Přetvárná závislost pro Pascalovu tekutou kapalinu 

3.2.3 Hookova pružná hmota (H) 

Reologickým modelem Hookovy pružné látky je dokonale pružné péro (Obrázek 14a). 

Přetváření této látky vyjadřuje šikmá přímka, která vyjadřuje Hookův zákon. 

εσ ⋅= E       (3.1) 

Závislost napětí a přetvoření je zobrazena na Obrázku 17. 

 

 

Obrázek 17 - Přetvárná závislost pro Hookovu pružnou hmotu 

3.2.4 St. Venantova tvárná (plastická) látka (StV) 

 

Obrázek 18 - Přetvárná závislost pro St. Venantovu plastickou látku 

Pa
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Při napětí menším než je mez tvárnosti (plasticity) σT působí jako tuhá hmota a při větších 

napětí se přetváří donekonečna. Závislost napětí a přetvoření je zobrazena na Obrázku 18. 

Reologický model je zobrazen na obrázku 14b a 14c. 

3.2.5 Newtonova vazká kapalina (N) 

Reologický model a závislost napětí - přetvoření je zobrazena na Obrázku 19. Píst s otvory  

se pohybuje ve válci s kapalinou, která protéká otvory a klade pohybu odpor vzrůstající 

přímočaře s rychlostí podle zákona vazkého pohybu 

dt

dε
λσ ⋅=     (3.2) 

kde λ je součinitel vazkosti. 

Hydrostatickému tlaku, který způsobuje změnu objemu, klade vazká kapalina obdobný odpor 

jako pružná hmota. 

 

 

Obrázek 19 - Newtonova vazká kapalina: a) reologický model; b) přetvárná závislost 

3.2.6 Vláčná hmota (VL) 

Od vazké kapaliny se liší tím, že i při nulové rychlosti přetváření je schopna přenést též jiné 

napětí, než je hydrostatický tlak a často také tím, že její vazkost je mnohem větší. Až do meze 

vláčnosti σV působí jako tuhá hmota a potom jako vazká kapalina, jak je vidět z Obrázku 20c. 

Z fyzikálního hlediska je vláčná hmota základní látka, která může být vyjádřena pístem 

pohybujícím se ve válci se sypkou hmotou (kuličkami) a kapalinou (Obrázek 20a). Z hlediska 

reologického pak může být tato látka považována za látku složenou, která je tvořena 

paralelním spojením Newtonova vazkého a St.Venantova plastického prvku (Obrázek 20b). 

Přetváření vláčné hmoty se řídí vztahem mezi napětím a přetvořením 

dt

d
v

ε
λσσ ⋅+=         (3.3) 

N

0p

p

N

a) b)



Reologické kluzné spáry s vlivem teplot 
 

33 
 

 

Obrázek 20 - Vláčná hmota: a) b) reologické modely; c) přetvárná závislost 

3.2.7 Zpevněná látka (ZP) 

Abstrakce, která se zavádí pro vyjádření reologických vlastností nadpružných hmot.  

Při přetvoření menším, než je hodnota odpovídající bodu zpevnění εz, se zpevněná látka 

chová jako kapalina a potom jako tuhá hmota (viz Obrázek 21b). Reologický model této látky 

tvoří dva ozuby, které se při jisté hodnotě posunu do sebe zaklesnou a začnou přenášet sílu 

bez jakéhokoliv přetvoření jako u tuhé hmoty (viz Obrázek 21a). 

 

Obrázek 21 - Zpevněná látka: a) reologický model; b) přetvárná závislost 

3.2.8 Jednostranná vazba (JV) 

 

Obrázek 22 - Reologický model jednostranné vazby 

Také abstrakce, která se zavádí pro vyjádření deformačních pochodů hmot s různými 

mechanickými vlastnostmi v tahu a tlaku. Reologický model tvoří dvě destičky, které v tlaku 
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na sebe dosednou a přenášejí bez dalšího přetváření sílu jako tuhá hmota, ale při tahu  

se mohou od sebe volně oddálit a nepřenášejí tak žádné síly (Obrázek 22). 

3.2.9 Tuhnoucí kapalina (TH) 

Je to obdoba zpevněné látky v oblasti kapalin. Při malých rychlostech působí jako tekutá 

kapalina a po dosažení kritické rychlosti zpevnění ( )zZ dtdεε =
•

 se chová jako tuhá hmota 

(Obrázek 23). 

 

Obrázek 23 - Reologický model tuhnoucí kapaliny 

3.3 Složené reologické modely 

Jak již bylo zmíněno výše, základní reologické modely lze vzájemně kombinovat a tak mohou 

vzniknout pokročilé modely, které lépe vystihují chování látky skutečné. Takovýchto modelů 

existuje celá řada (složené nadpružné hmoty, pružnoplastické (pružnotvárné) hmoty  

se zpevněním nebo bez, vazkopružné, pružnovláčné látky atd.) a jen jejich základní popis 

vydá na samostatnou publikaci. Proto se tato práce dále bude zabývat pouze těmi, které se dají 

využít v návaznosti na téma kluzných spár či chování asfaltů obecně. Mezi tyto reologické 

modely patří zejména Kelvinova pružnovazká hmota a Maxwellova vazkopružná kapalina. 

Vazkopružné a pružnovláčné látky se obecně vyjadřují reologickými modely a prvky 

pružnými (H), vazkými (N), vláčnými (VL) a popřípadě tvárnými/plastickými (StV).  

Stav napětí a přetvoření u těchto látek závisí na čase a tedy i na rychlosti zatěžování. 

3.3.1 Kelvinova pružnovazká hmota 

Reologický model Kelvinovy hmoty se skládá z pružného prvku H a vazkého prvku N, které 

jsou zapojeny souběžně vedle sebe (Obrázek 24) a má strukturální vzorec 

K = H І N      (3.4) 

0

TH

z

d
dt

d
dt
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Obrázek 24 - Reologický model Kelvinovy pružnovazké hmoty 

Výsledné napětí je součtem napětí εσ ⋅= EH  přenášeného pružným prvkem H a napětí 









⋅=

dt

d
N

ε
λσ  přenášeného vazkým prvkem N: 

dt

d
E

ε
λεσ ⋅+⋅=        (3.5) 

kde  λ  je součinitel vazkosti. 

Pro smykové napětí pak platí: 

dt

d
G xy

xyxy

ε
ηεσ ⋅+⋅=       (3.6) 

kde  η  je součinitel tangenciální vazkosti. 

Objemové přetváření Kelvinovy hmoty se pak analogicky řídí vztahem: 

dt

d
K s

ss

ε
ζεσ ⋅+⋅=        (3.7) 

kde  sσ  je střední napětí   

sε  je střední přetvoření 

K  je objemový modul pružnosti 

ζ  je součinitel objemové vazkosti 

Pro ustálené přetváření Kelvinovy hmoty odvodil M. Reiner vztah mezi normálnou, 

tangenciální a objemovou vazkostí 

ζη

ηζ
λ

3

9

+
=        (3.8) 

H

p

p

N
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Tento vztah je obdobný vztahu pro moduly pružnosti 

KG

GK
E

3

9

+
=        (3.9) 

V případě nestlačitelných látek, kdy K→∞ a ζ→∞, což znamená objemovou stálost, budou 

výrazy (3.8) a (3.9) redukovány na: 

ηλ 3=       (3.10) 

GE 3=       (3.11) 

Z trojosého diagramu závislosti mezi napětím, přetvořením a rychlostí přetváření  

na Obrázku 25 a ze vzorce (3.5) vyplývá, že výsledné napětí Kelvinovy hmoty se skládá  

z části pružné σH, která nezávisí na rychlosti přetváření a z části vazké σN, které je přímo 

úměrná této rychlosti. Při nulové rychlosti přetváření v0 = 0 pak nastává čistě pružný stav.  

Při jiných rychlostech dtdv ε= je počátek pružného přetváření posunut  

o pořadnici vN λσ = , která se rovná vazké části napětí. 

 

Obrázek 25 - Přetvárný diagram Kelvinovy pružnovazké hmoty 

Významný vztah dostaneme, jestliže integrujeme vztah pro výpočet výsledného napětí (3.5): 









+⋅= ∫

− λλτλ ετσ
λ

ε /
0

/ 0

0

1 Ett

t

EEt edee    (3.12) 

kde 0ε   je počáteční přetvoření v čase 0t . 

0=C0
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Na Obrázku 26 je znázorněn průběh dopružování Kelvinovy hmoty, tzn. změna přetvoření 

s časem při stálém napětí. Takovýto průběh nastává vlivem dočasného spolupůsobení 

pružného prvku H a vazkého prvku N. 

Při náhlém zatížení hmoty, při kterém vznikne napětí 0σ , působí vazký prvek N v prvním 

okamžiku jako tuhá hmota a přetváření se rozvíjí teprve s časem, jak je vidět na Obrázku 26.  

 

Obrázek 26 - Průběh dopružování Kelvinovy hmoty 

Křivka závislosti přetvoření na čase se asymptoticky blíží pružné hodnotě 

EH
0σ

ε =        (3.13) 

Průběh této křivky vyplývá z rovnice (3.12), kam dosadíme napětí 0σ , které je stálé v čase. 

Dále budeme uvažovat nulové počáteční přetvoření 0ε v čase 00 =t .  

Pak vychází 

( ) ( )RttEt e
E

e
E

/0/0 11 −− −=−=
σσ

ε λ      (3.14) 

kde  
E

tR

λ
=  má rozměr času a označuje vazké zpoždění nebo dobu retardace. 

Význam této veličiny je také patrný z Obrázku 26. 

0
A E

  0

tA
t

0
tA

t
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A
EHO=   0
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Pokud Kelvinovu hmotu náhle odlehčíme v čase At (viz Obrázek 25), přetvoření nevymizí 

hned, ale nastává dlouhodobé dopružování. Přetvoření se přitom asymptoticky blíží nulové 

hodnotě, která odpovídá úplnému odlehčení pružné hmoty. 

 

Obrázek 27 - Průběh dopružování Kelvinovy hmoty při opakovaném zatížení 

Pro časový interval tt A ; a ( ) ( )λσεσ /
00 1/;0 AEt

A eE −−⋅==  pak z výrazu (3.12) vyplývá 

rovnice pro dopružování po odlehčení v čase At  

( ) λλσ
ε /)(/0 1 AA ttEEt ee

E
−−− ⋅−=      (3.15) 

Zajímavý jev pak nastává při opakovaném zatěžování Kelvinovy hmoty (viz Obrázek 27), 

nastává-li zatěžování a odlehčování po sobě v krátkých a pravidelných časových intervalech. 

Při druhém zatížení není hmota ještě zcela odpružena a ještě se projevuje účinek prvního 

zatížení (viz Obrázek 27). Při opakovaném zatěžování ve stejných intervalech a při stejném 

namáhání přetvoření stále vzrůstají a blíží se asymptoticky k určité konečné hodnotě. 

3.3.2 Maxwellova vazkopružná kapalina 

Reologický model této vazkopružné látky se stejně jako Kelvinova hmota skládá z pružného 

prvku H a vazkého prvku N, ale tentokrát spojených v řadě za sebou viz Obrázek 28. 

Strukturální vzorec Maxwellovy látky se řídí vztahem M = HN. 

 

0 t
t0 t0 t0 t0 t0

0 t
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Obrázek 28 - Reologický model Maxwellovy vazkopružné hmoty 

Základní reologická rovnice vyjadřuje součet rychlostí přetváření pružného prvku 









⋅







=

•

dt

d

E
H

σ
ε

1
 a prvku vazkého 

λ

σ
ε =
•

N  

λ

σσε
+⋅=

dt

d

Edt

d 1
      (3.16) 

Je-li napětí stálé v čase, dostaneme vztah pro růst přetvoření s časem, který popisuje dotváření 

(plouživost). 

λ

σσ
ε

t

E
00 +=       (3.17) 

První člen této rovnice (3.17) popisuje přetvoření pružné, které po odlehčení vymizí a druhý 

člen představuje přetvoření vazké, které vzrůstá s časem a po odlehčení zůstává. Pro danou 

látku lze pak pomocí grafů vykreslovat tzv. čáry plouživosti dle různých velikostí napětí 0σ  

viz Obrázek 28. 

 

Obrázek 29 - Dotváření (plouživost) Maxwellovy vazkopružné kapaliny 
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Při dané rychlosti přetváření dostáváme integrací základní reologické rovnice (3.16) vztah pro 

změnu napětí s časem: 














+= ∫

−
t

t

EtEEt ede
d

d
Ee

0

0
0

λλτλ στ
τ

ε
σ    (3.18) 

kde  0σ  je počáteční napětí v čase 0t . 

Při stálé rychlosti zatížení 
tdt

d
v

εε
==  vyplývá z rovnice (3.18) pro 00 =t  tento vztah: 

( ) 















−+=+−⋅= −−− λλλ λλ

σσλσ /
00 11 EtEtEt e

EtEt
eev    (3.19) 

který vyjadřuje ochabování (relaxaci), tzn. pokles napětí s časem při stálé rychlosti přetváření. 

Z této rovnice také vychází křivky ochabování pro různé stálé rychlosti přetváření. Tyto 

křivky se pro čas ∞→t asymptoticky blíží vodorovným přímkám, které jsou od osy t 

vzdáleny o  

vλσ =∞       (3.20) 

 

Obrázek 30 - Ochabování Maxwellovy vazkopružné kapaliny 

Je-li rychlost přetváření nulová, dostaneme ze vztahu (3.19) tuto závislost 

λσσ /
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Ete−=       (3.21) 
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Dále pak pro napětí za nekonečně dlouhou dobu dostaneme z výrazu (3.20) hodnotu 0=∞σ  

Poměr 
E

tR

λ
=  je doba ochabování neboli doba relaxační. Její význam vyplývá z Obrázku 30. 

Praktickým příkladem ochabování je pokles předpětí v konstrukcích z předpjatého betonu. 

Analytickou závislost mezi napětím a přetvořením při stálé rychlosti přetváření dostaneme 

ze vztahu (3.19), budeme-li uvažovat 
v

t
ε

= . Při nulovém počátečním napětí 0σ pak vychází 

)1( / vEev λελσ −−⋅=      (3.22) 

Pro různé stálé rychlosti přetváření iv  jsou křivky závislosti mezi napětím a přetvořením 

znázorněny na Obrázku 31. 

Křivky závislosti se pro ∞→ε  asymptoticky blíží vodorovným přímkám, které probíhají ve 

vzdálenost ivλ   od osy přetvoření ε . 

Kdybychom derivovaly vztah (3.22) podle ε , dostali bychom výraz 

vEEe
d

d λε

ε

σ /−=      (3.23) 

ze kterého pro 0=ε vyplývá 

E
d

d
=









0ε

σ
      (3.24) 

To znamená, že všechny křivky závislosti mezi napětím a přetvořením mají v počátku 

společnou tečnu se směrnicí E. 

Bude-li rychlost přetváření růst nade všechny meze, vyplývá pro výraz (3.23) tento limitní 

přechod: 

ε
λ

ε
λλλσ λελελε Ee
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2

2

//  (3.25) 

což znamená, že při nekonečně velké rychlosti přetváření probíhá přetváření Maxwellovy 

kapaliny podle zákona pružnosti (viz Obrázek 31). 
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Obrázek 31 - Vztahy mezi napětím a přetvořením pro Maxwellovu vazkopružnou kapalinu 

3.4 Reologické modely pro asfalty 

Reologie popisuje chování asfaltů a změny v jeho vlastnostech v důsledku různé intenzity  

a rychlosti zatížení, teploty a stárnutí materiálů v závislosti na čase. Reologie také usnadňuje 

pochopení chování asfaltů při různých rychlostech zatížení. Reologické vlastnosti asfaltu jsou 

dány jeho charakterem a tvrdostí. Typ asfaltu a jeho chování je samozřejmě ovlivněno jeho 

výrobou. Výsledné produkty mohou být křehké jako dehet, pružné jako guma anebo se jejich 

vlastnosti mohou pohybovat mezi těmito extrémy. 

Je všeobecně známé, že chování asfaltů je závislé na teplotě a zatížení. Asfalt se tak řadí mezi 

viskoelastické látky, přičemž platí princip superpozice (času a teploty). Chování asfaltů  

pak můžeme rozdělit dle délky trvání zatížení a teploty do tří skupin: 

- při nízkých teplotách (nebo opakovaném krátkodobém zatížení) se asfalt chová jako 

pružná látka 

- při vysokých teplotách (nebo trvalém zatížení) se asfalt chová jako viskózní kapalina 

(tzv. tečení asfaltu) 

- za středních teplot se pak chování asfaltu pohybuje mezi těmito extrémy (chová se 

visko-elasticky) 

Nejčastěji zkoumanou veličinou z hlediska reologie je viskozita asfaltových pojiv,  

která ovlivňuje jednak zpracovatelnost asfaltových směsí, ale také odolnost vůči trvalým 

deformacím. Pro účely silničního stavitelství se pak pro měření viskozity často využívá 

takových zařízení jako je dynamický viskozimetr či dynamický smykový reometr, pomocí 

kterých lze určovat dynamický součinitel viskozity. 
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Výstižný reologický model pro asfaltem vytvořenou kluznou spáru by mohl být cestou 

k výpočetním postupům pro samotný návrh kluzné spáry. Je však potřebné znát reologické 

konstanty, které lze za určitých okolností určit z laboratorních zkoušek (viz dále). 

Podaří-li se najít pro konkrétní situaci a konkrétní asfaltový pás spolehlivé reologické 

konstanty, lze je pak využít při modelování kluzných spár pomocí metody konečných prvků 

při specifikaci materiálu kluzné spáry (viz kapitola 6). Vzhledem k tomu, že asfaltový pás 

není tvořen pouze asfaltem či asfaltovým pojivem, ale je zpravidla složen z pěti vrstev 

o různých vlastnostech (ochranná folie, asfaltová vrstva, nosná vložka, asfaltová vrstva  

a povrchová úprava - viz Obrázek 32), bylo by přesné modelování pomocí MKP velmi 

složitou záležitostí. Za předpokladu, že veškeré deformace, které se podílejí na snížených 

smykového napětí v základové spáře, se odehrávají většinou v asfaltových vrstvách,  

lze přistoupit ke zjednodušení asfaltového pásu jako homogenní vrstvy asfaltu či asfaltového 

pojiva a modelovat kluznou spáru jako vrstvu homogenního materiálu. Chování tohoto 

materiálu pak může být popisováno právě pomocí zvoleného či softwarově dostupného 

reologického modelu. 

 

Obrázek 32 - Složení asfaltového pásu 

1- povrchová úprava, 2 - asfaltové vrstvy, 3 - nosná vložka, 4 - ochranná fólie 

Po zjednodušení asfaltového pásu na homogenní vrstvu materiálu je tak potřeba vhodně zvolit 

reologický model a jeho konstanty. V literatuře (Sobotka, 1981) či softwaru (Ansys 

documentation) lze dohledat tyto používané reologické modely pro asfalty: 

- Kelvinův model (viz 3.3.1) 

- Maxwellův model (viz 3.3.2) 

- Burgersův model viskoelastické látky (kombinace Kelvinova a Maxwellova modelu) 

- nelineární materiálové modely s využitím Maxwellova modelu viskoelastické látky  

či Pronyho řad (používané pro modelování viskoelastické látky ve výpočetním 

programu Ansys) 
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3.4.1 Burgersův model viskoelastické látky 

 

Obrázek 33 - Reologický model Burgersovy hmoty 

 

Obrázek 34 - Křivka přetváření Burgersovy hmoty 

Litý asfalt a jeho vlastnosti se často idealizují pomocí tzv. Burgersovy hmoty (Obrázek 33), 

kterou vytvoříme, složíme-li za sériově reologický model Maxwellovy a Kelvinovy hmoty 

(viz kapitoly 3.3.1 a 3.3.2). Ze známých vztahů pak lze odvodit vztahy pro dotvarování  
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a relaxaci a následně pro poměrné i stálé přetvoření. Křivka, která znázorňuje přetváření 

Burgersovy hmoty v čase je znázorněna na Obrázku 34. 

3.4.2 Nelineární materiálové modely viskoelastické látky jako softwarový nástroj 

Další možnost stanovení reologického chování asfaltu je využití softwarových nástrojů  

pro modelování viskoelastického materiálu ve výpočetním programu Ansys. V rámci teorie 

malých deformací předepisuje program konstitutivní rovnici pro izotropní viskoelastický 

materiál v integrálním tvaru: 
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kde )(tσ  je funkce napětí 

G je základní smyková relaxační funkce 

K  je základní objemová relaxační funkce 

I jednotková matice 

t čas v daném okamžiku 

τ  čas v předchozím okamžiku 

e smyková část deformace 

∆  objemová část deformace 

Základní objemová a smyková relaxační funkce jsou pak v programu reprezentovány pomocí 

Maxwellova modelu nebo pomocí tzv. Pronyho řad vyjádřených ve tvaru: 
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Tyto vztahy velmi dobře aproximují chování viskoelastického materiálu, pokud má řada 

dostatečně velký počet členů. 

Zavedením vztahů pro relativní moduly 
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lze základní relaxační rovnice napsat ve tvaru 
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Do uváděných vztahů (3.28 až 3.36) je nutné znát celou řadu konstant. V případě, že budou 

pro modelování asfaltů pomocí metody konečných prvků využívány tzv. Pronyho řady,  

lze tyto konstanty získat z laboratorních zkoušek, které jsou popsány v 5. kapitole. K tomu 

slouží nástroj pro vytvoření přetvárné křivky v závislosti na čase. Vytvoření této křivky bude 

dále popsáno v 6. kapitole. 

Pro modelování viskoelastického materiálu v programu Ansys lze samozřejmě využít také 

Maxwelův model. Ten ale vyžaduje až 95 konstant pro specifikaci vlastností materiálu 

a pro jejich zjištění nelze použít implementovaný nástroj pro získání těchto konstant. 

Stanovení těchto konstant by pak bylo mnohem složitější než v případě využití Pronyho řad  

a automatizované funkce pro výpočet potřebných konstant z laboratorních zkoušek. 
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4 Cíle disertační práce 

Cíle disertační práce je možno rozdělit do tří vzájemně propojených celků. Prvním a velmi 

významným celkem, který tvoří podklad pro další části disertační práce je rozsáhlá  

a dlouhodobě prováděná řada laboratorních zkoušek asfaltových pásů v klimatizační komoře. 

Tyto zkoušky volně navazují na zkoušky z 80. let a jsou inspirovány normou pro zkoušení 

smykových vlastností zděných konstrukcí (ČSN EN 1052-4). Zejména ale přímo navazují  

na zkoušky z let 2006 – 2008, kdy byly na naší fakultě prováděny první zkoušky chování 

asfaltových pásů při dlouhodobém smykovém namáhání (Maňásek, 2008), které však byly 

prováděny pouze za běžné laboratorní teploty (cca 20°C). Předkládaná disertační práce tyto 

zkoušky rozšiřuje a navíc se zabývá také dalšími vlivy, které mohou chování asfaltových pásů 

ovlivňovat. Nejpodstatnějším z nich je teplota prostředí, ve které se asfaltový pás bude 

nacházet. Jinak se bude asfalt chovat za běžné laboratorní teploty a za teplot, které mohou 

vznikat ve skutečné konstrukci. V roce 2010 byla pro účely dalších navazujících zkoušek 

vyrobena klimatizační komora pro zajištění stálé teploty prostředí, která vlastnosti asfaltových 

pásů v nemalé míře ovlivňuje. Vzhledem k tomu, že je snahou sledovat asfaltové pásy 

z dlouhodobého hlediska, je tento celek časově nejnáročnější ze všech částí disertační práce, 

ačkoliv byla doba měření redukována na nejnutnější období - dále viz kapitola 5.1. 

Další navazující částí disertační práce je vyhodnocení měření, srovnání jednotlivých druhů 

měřených asfaltových pásů, jednotlivých velikostí zatížení a teplot a shrnutí zjištěných 

poznatků o chování asfaltových pásů při dlouhodobém smykovém zatížení - dále viz kapitoly 

5.2, 5.3, 5.4 a 7. 

Třetí a neméně významnou součástí práce je využití získaných laboratorních výsledků  

při navrhování a modelování kluzných spár a srovnání výsledků výpočtů s výsledky 

ze skutečných experimentů (viz kapitoly 6 a 7).  

Dlouhodobým cílem, ke kterému směřuje výzkum kluzných spár, je inovace návrhových 

metod tak, aby tyto nové metody korespondovaly se současným stavem trhu a zároveň 

usnadnili práci projektantům, kteří budou kluzné spáry navrhovat do svých projektů. 
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Cíle disertační práce v bodech: 

- rozbor současného stavu problematiky kluzných spár (kapitola 2) 

- popis a shrnutí reologických materiálových modelů v návaznosti na asfaltové pásy 

(kapitola 3) 

- provedení řady laboratorních zkoušek asfaltových pásů se zahrnutím vlivu teploty 

prostředí v klimatizační komoře (kapitola 5.1) 

- numerické modely kluzných spár jejich srovnání s výsledky zkoušek (kapitola 6) 

- vyhodnocení měřených dat a rozbor zjištěných poznatků o chování novodobých 

asfaltových pásů při smykovém namáhání s vlivem teploty prostředí (kapitoly 6., 7.2, 

7.3 a 7.4) 
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5 Experimentální měření novodobých asfaltových 

pásů s vlivem teploty prostředí 

Jak již bylo několikrát zmíněno, současné pojetí metody návrhu kluzných vrstev v dnešní 

době naráží na jistá omezení a tak je vhodné ji použít spíše pro orientační výpočty. Vzhledem 

ke snaze o inovaci metody návrhu kluzných spár a současně nedostatku dostupných zdrojů 

zabývajících se testování asfaltových pásů při dlouhodobém smykovém zatížení jsou 

prováděny zkoušky nové. K tomuto účelu bylo sestrojeno měřící zařízení popsané v kapitole 

2.1.4 a 2.1.5, na němž byly prováděny první dlouhodobé zkoušky v současnosti vyráběných 

asfaltových pásů. Princip i část výsledků vlastních zkoušek novodobých asfaltových pásů  

za běžné laboratorní teploty byly publikovány v (Maňásek, 2006-2008) a představeny také 

v disertační práci (Maňásek, 2008)   

Zkoušení novodobých asfaltových pásů s vlivem teploty prostředí na tyto zkoušky přímo 

navazuje. Také došlo při měření k několika větším či menším změnám, které budou objasněny 

v následujících odstavcích.  

5.1 Základní princip zkoušení s vlivem teploty 

Cílem těchto zkoušek je také simulovat chování betonové konstrukce s aplikovanou kluznou 

spárou namáhanou poměrným vodorovným přetvořením s tím, že do měření bude zahrnut  

také vliv teploty prostředí, který v nemalé míře ovlivňuje vlastnosti asfaltů a potažmo  

i asfaltových pásů.  

Ocelová měřící konstrukce popisovaná v kapitole 2.1.4 je využívána i ke zkouškám 

popsaných v následující kapitole (Obrázek 35). Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole,  

byla na něm do roku 2008 provedena řada měření, avšak pouze za běžné laboratorní teploty 

cca 20°C. Autor ve své práci nejednou připomenul, že chování asfaltů v nemalé míře 

ovlivňuje i teplota okolního prostředí. Ostatně snaha zahrnout vliv teploty do zkoušek byla  

již při zkouškách prováděných v 80. letech (viz kapitola 2.1.3).  

S ohledem na požadavek zahrnutí vlivu teploty byla v roce 2010 sestrojena klimatizační 

komora pro nastavení teploty prostředí v rozmezí -20 až +40°C. Oproti měření popisovanému 

v předchozí kapitole je tedy největší změna především v tom, že měření neprobíhá za běžné 

laboratorní teploty, ale v klimatizační komoře (Obrázek 36).  
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Obrázek 35 - Ocelové zkušební zařízení 

 

Obrázek 36 - Ocelové zkušební zařízení umístěné v klimatizační komoře 

V průběhu měření je tedy navíc sledován i průběh teploty, přičemž sledovaná teplota  

je nastavena hned na počátku měření na řídící jednotce klimatizační komory a zůstává 

konstantní po celou dobu zkoušky. Teplota je pravidelně seřizována řídícím systémem 

umístěným v komoře, který spouští vytápěcí nebo chladící jednotku. Ty ale nezaručují stejnou 
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teplotu v celém prostoru komory, proto je teplota v okolí vzorku pravidelně kontrolována 

pomocí elektronického čidla a namátkově pomocí lihového teploměru. Pomocí elektronického 

čidla můžeme teplotu sledovat a zejména zapisovat v pravidelných intervalech, stejně  

jako hodnoty měřených posunů.  

 
Obrázek 37 - Čidla pro měření deformací 

Dalším rozdílem oproti měření z let 2006-2008 je, že měření posunů betonového bloku  

je automatizováno a zapisováno s využitím elektronických čidel (Obrázek 37) a měřící stanice 

ALMEMO 2590/Ahlborn (Obrázek 38). 

 

Obrázek 38 - Měřící stanice Ahlborn Almemo 2590 

V následujících řádcích bude stručně popsána metodika měření reologické smykové odezvy 

asfaltových pásů v klimatizační komoře.  
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5.1.1 Příprava vzorku 

Pro každé měření je třeba připravit nové vzorky asfaltového pásu (zpravidla dva čtverce  

o rozměrech 300x300mm, v případě zkoušení vícevrstvých kluzných spár je třeba připravit 

vzorků více) a tři očištěné a nepoškozené betonové bloky. 

Vzorky se postupně umístí do ocelového zkušebního zařízení v klimatizační komoře a to tak, 

že nejdříve se do ocelové konstrukce položí betonový blok, na něj asfaltový pás, betonový 

blok, opět asfaltový pás a vše se zakončí třetím betonovým blokem. Na takto připravený 

vzorek se umístí ocelová roznášecí deska. Na střední blok se upevní ocelový rám s hákem,  

na který bude později zavěšen koš se zátěží. 

Mezi ocelovou roznášecí desku a ocelovou konstrukci měřícího zařízení se umístí píst 

hydraulického zařízení a nastaví se požadovaná hodnota svislého zatížení (tlaku). 

Před každým začátkem měření je nutné nastavit na řídící jednotce klimatizační jednotky 

požadovanou teplotu.  

Na ocelovou konstrukci se pomocí stojánků upevní dvě čidla pro měření posunů, přičemž obě 

musí být umístěna kolmo k měřenému povrchu, aby nedocházelo k chybám měření. Dále  

se do blízkosti vzorku umístí i teplotní čidlo a komora se uzavře. Na měřící stanici nebo 

pomocí stolního počítače se nastaví počátek měření, cyklus a konec měření. Takto připravené 

zařízení a vzorek jsou připraveny k měření. 

5.1.2 Postup měření 

Svislé zatížení, které je nastaveno pomocí hydraulického zařízení, se nechá působit 24 hodin. 

Po 24 hodinách se zkontroluje případný pokles svislého zatížení a případný úbytek se upraví. 

V následujícím okamžiku proběhne automatické zaměření počáteční polohy středního 

betonového bloku.  

Ihned po změření počáteční hodnoty je spuštěn koš se závažím, který do vzorku vnáší 

smykové zatížení. Komora se opět uzavře a následujících 6 dnů se nechá probíhat měření.  

Pro kontrolu v průběhu měření je v komoře instalována zářivka pro osvětlení a provozní 

okénko pro náhled do vnitřního prostoru komory.  

Po 6-ti dnech se koš pomocí vysokozdvižného vozíku nadzvedne, povolí se svislé zatížení  

a vzorek se rozebere.  
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5.1.3 Zatížení zkušebního vzorku 

S ohledem na časovou náročnost měření (jedno měření trvá 7 dní) byly postupně vybrány  

4 kombinace zatížení a 2 základní teploty – vzájemně se kombinují dvě hodnoty svislého 

zatížení, dvě hodnoty vodorovného zatížení a dvě různé teploty.  

Konkrétní hodnoty vnášených zatížení jsou odvozeny ze skutečných napětí a rychlostí 

posuvů, které mohou v základové spáře vznikat. Svislá napětí, která obvykle mohou 

vzniknout v základové spáře, jsou uvažovány v intervalu 100 až 500 kPa, přičemž zkoušeny 

jsou mezní hodnoty 100 a 500 kPa. Vodorovná zatížení jsou uvažována tak, aby rychlost 

deformace měřená na prostředním betonovém bloku řádově odpovídala rychlostem deformace 

na skutečné konstrukci, konkrétně byly zvoleny hodnoty horizontálních sil 0,95 kN a 2 kN, 

což na daném zkušebním vzorku vyvozuje konstantní smyková napětí asfaltového pásu 

5,28 kPa a 11,1 kPa. Jednotlivé kombinace zatížení jsou uvedeny v Tabulce 2, přičemž každá 

sada měření se provádí nejméně pro dvě teploty (zpravidla 10°C a 20°C), celkem tedy 

minimálně 8 měření pro každý druh asfaltového pásu (cca 2měsíce). 

měřené 

kombinace 

svislé 

zatížení 

vodorovné 

zatížení 

vodorovné 

zatížení 

[kPa] [kN] [kPa] 

1 500 0,95 5,28 

2 500 2,00 11,1 

3 100 0,95 5,28 

4 100 2,00 11,1 

Tabulka 2 - Měřené kombinace svislého a vodorovného zatížení 

5.2 Výstupy z měření 

Vzhledem k tomu, že nová měření volně navazují na předchozí měření z kapitoly 2.1.4,  

bylo nejdříve provedeno kontrolní měření a výsledky srovnány s původním měřením,  

které probíhalo za běžné laboratorní teploty (cca 20°C). Pro názornost jsou v grafu  

na Obrázku 39 čerchovanou čárou vyznačené hodnoty z původního měření. Jak je z grafu 

patrné, hodnoty původního a nového měření jsou relativně ve vzájemné shodě. Určitý odklon 

křivky je způsoben tím, že v případě nového měření je díky klimatizační komoře zajištěna 

konstantní teplota (±1°C) po celou dobu měření, kdežto v případě původního měření mohlo 
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docházet k určitým odchylkám od uváděné teploty. Dalším důvodem je také změna měřícího 

zařízení – původně byl posun měřen mechanickými čidly (Obrázek 9) a hodnoty odečítány a 

zapisovány ručně v ne zcela pravidelných intervalech, nově byly hodnoty posunů 

zaznamenávány automaticky pomocí potenciometrických čidel (Obrázek 36), a to v přesných 

a pravidelných intervalech. 

 

Obrázek 39 - Výsledné horizontální deformace pro kombinaci svislého napětí 500kPa a 

vodorovného napětí 11,1kPa pro oxidovaný asfaltový pás tl.3,5mm (obchodní název  

IPA V60 S35) 

Výsledky měření jsou zpracovávány a srovnávány do tabulek a grafů viz např. Obrázky 39, 

40 a 41, ze kterých lze následně odvodit další závislosti. Při znalosti dané problematiky lze 

bez větších obtíží např. definovat tzv. třecí parametry, které je možno jednoduše předepsat  

v některých komerčních programech a naleznou tak využití v běžné projekční praxi. Metodika 

výpočtu třecích parametrů kluzných spár z laboratorních zkoušek je popsána v práci 

(Maňásek, 2008) a také v kapitole 7. Výsledky doposud provedených měření v klimatizační 

komoře byly prezentovány v článcích (Janulíková & kol., 2011-2014) a z dosud získaných 

výsledků měření (viz Obrázky 39, 40 a 41) je zřejmé, že smyková odezva asfaltových pásů, 

jak bylo ostatně předpokládáno, je teplotou značně ovlivněna. Obecně lze konstatovat,  

že při vyšších teplotách prostředí dochází k větším deformacím a naopak. Při návrhu nových 

výpočetních metod je tak třeba počítat i s touto skutečností a zahrnout vliv předpokládané 

teploty v konstrukci a jejím bezprostředním okolí do výpočtu. 
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Obrázek 40 - Horizontální deformace pro modifikovaný asfaltový pás tloušťky 4,7mm 

(obchodní název SOPREMA SOPRAFIX UNILAY AR) 

 

Obrázek 41 - Horizontální deformace pro oxidovaný asfaltový pás tl.3,5mm (obchodní název 

IPA V60 S35) 

Zohledníme-li vliv teploty při tvorbě výpočetních postupů, bude odvozování potřebných 

vztahů sice komplikovanější a náročnější, výsledné vztahy však budou lépe popisovat reálné 

chování daného materiálu v konstrukci. Teplotní závislost je dále řešena v kapitole 5.4. 
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Vytvoření dostatečně obsáhlé databáze mechanických vlastností asfaltových pásů a dalších 

materiálů je časově velice náročnou záležitostí nejen vzhledem ke značnému sortimentu 

výrobků, ale také kvůli snaze zohlednit jak dlouhodobé účinky zatížení, tak řadu kombinací 

vstupních parametrů (různé hodnoty svislého a vodorovného zatížení, různé teploty prostředí 

apod.). V budoucnu by tato databáze mohla tvořit základ metod pro praktické navrhování 

konstrukcí s kluznou spárou. 

5.3 Zkoušení a výstupy z měření vícevrstvých kluzných spár 

Myšlenka zkoušení vícevrstvých kluzných spár vychází z předpokladu násobně větších 

deformací v kluzné spáře při stejných hodnotách zkoušeného smykového napětí.  

To pak znamená i menší výsledné smykové napětí na kontaktních plochách konstrukce,  

kde bude vícevrstvá kluzná spára aplikována. 

Princip samotné zkoušky je téměř totožný s klasickou zkouškou popisovanou v přechozích 

odstavcích. Betonové bloky mají sníženou výšku (90mm), aby se celý zkušební vzorek vešel 

do zkušebního zařízení. Další rozdíl je v počtu pásů umístěných mezi betonové bloky.  

Pro první měření vícevrstvé kluzné spáry byl vybrán elastomerický modifikovaný asfaltový 

pás bez posypu s tloušťkou 3,4mm a váhou 4,0kg/m2 (obchodní název PLUVITEC TECH 

1000) ke kterému již byla k dispozici základní sada měření s jednovrstvou kluznou spárou.  

V níže uváděných výsledcích byla každá kluzná spára vytvořena pomocí tří na sebe volně 

ložených čtverců daného asfaltového pásu o rozměrech 300x300mm.  

V grafu na Obrázku 42 je zachyceno srovnání výsledných deformací v případě použití 

jednoho a tří stejných asfaltových pásů. Z grafu je patrné, že předpoklad násobně větších 

deformací při použití více vrstev pásů byl logicky správný a více pásů v kluzné spáře má  

za následek i větší deformace a tím i menší smykový odpor.  

Dosavadní výsledky z měření tedy ukazují, že zvětšením počtu pásů v kluzné spáře lze 

dosáhnout větších deformací a tím i menšího smykového napětí v samotné konstrukci než  

při použití pouze jedné vrstvy asfaltového pásu. To by mohlo přispět ke snížení nežádoucích 

napětí mnohem výrazněji a tato metoda by mohla být využita i pro větší vodorovná namáhání 

než v případě jedné vrstvy. Aby bylo možno učinit další závěry o výhodách či nevýhodách 

použití vícevrstvých kluzných spár, bylo by ale nutné provést řadu dalších měření jak  

pro další druhy pásů, tak pro různé počty vrstev. 
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Obrázek 42 - Srovnání celkových deformací pro jednovrstvou a třívrstvou kluznou spáru při 

teplotě 20°C (elastomerický modifikovaný asfaltový pás bez posypu s tloušťkou 3,4mm a 

váhou 4,0kg/m2, obchodní název PLUVITEC TECH 1000) 

Vytvoření reologické kluzné spáry ve vícevrstvé variantě tak představuje teoretickou možnost 

k ještě většímu snížení nepříznivých projevů horizontálních účinků zatížení (poddolování; 

dotvarování, smršťování betonu) než v případě klasické reologické kluzné spáry vytvořené  

z jedné vrstvy asfaltového pásu. 

5.4 Teplotní závislost chování asfaltových pásů 

Při výše popsaných zkouškách byl sledován nejen vliv různých velkostí zatížení, ale zejména 

vliv teploty prostředí na chování asfaltového pásu a jeho celkové deformace. Obecně lze říct, 

že při větších teplotách dochází k násobně větším deformacím a naopak. V důsledku změn 

teploty prostředí se u asfaltu projevují jeho reologické vlastnosti a dochází k pozvolné 

změně konzistence „tuhé“ na „tekutou“. Analogicky s růstem teploty roste i výsledná 

deformace asfaltových pásů. Graf na Obrázku 43 srovnává celkové deformace na konci 

zkoušek v závislosti na teplotě prostředí a jejich aproximované exponenciální křivky. 

Vezmeme-li v úvahu, že při větších dovolených deformacích dochází k většímu snížení 

smykového odporu v kluzné spáře, je graf na Obrázku 43 důležitým poznatkem v oblasti 

navrhování kluzných spár. 
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Obrázek 43 - Závislost celkové deformace na teplotě prostředí 

Znalosti o exponenciálním růstu deformací v závislosti na teplotě je možné využít  

pro vytvoření teplotně řízené kluzné spáry. Možnost řídit a kontrolovat teplotu v kluzné spáře 

přímo na skutečné konstrukci tak, aby došlo k nejpříznivějšímu působení vzhledem  

ke skutečným napětím na dané konstrukci, představuje šanci na co nejlepší využití potenciálu 

kluzné spáry. Reologické vlastnosti asfaltů by tak mohly být efektivněji využívány také  

při větších rychlostech deformace - například při předpínání průmyslových podlah  

(Sekanina, 2010; Mynarčík, 2013) či pro eliminaci trhlin od smršťování či dotvarování. 

V případě znalosti teplotní závislosti a konkrétních hodnot napětí vznikajících v kluzné spáře 

by pak bylo možné dopočítat nejvhodnější teplotu pro snížení smykového odporu  

pod základem na minimum. 

Stejná kluzná spára by pak mohla plnit také více funkcí současně: 

- eliminace počátečních deformací od smršťování, či při předpínání betonu (vyšší 

rychlosti deformace - využití zvýšení teploty v kluzné spáře) 

- eliminace deformací v průběhu životnosti stavby od účinků poddolování či 

dotvarování (nižší rychlosti deformací - kluzná spára při běžné teplotě, zahřívací 

systém mimo provoz) 
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- hydroizolace spodní stavby 

Možnost řízení teploty v kluzné spáře přímo v reálné konstrukci představuje další směr 

výzkumu, kterým by se mohl výzkum kluzných spár zabývat. Na druhou stranu je však nutné 

připomenout, že v případě řízení teploty v kluzné spáře je nutné důkladně zhodnotit 

ekonomické hledisko i samotnou náročnost provedení, protože samotný vyhřívací systém  

by mohl být v konečném výsledku nákladnější než důkladné vyztužení konstrukce. Příznivě  

se v tomto případě jeví také využití hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí betonu 

(Čajka & Fojtík, 2013). Metoda výpočtu vývoje hydratačního tepla v betonové základové 

konstrukci a tím i v kluzné spáře je uvedena v práci (Čajka, Matečková, 2011) 
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6 Numerické modelování kluzných spár 

Numerické modelování základových konstrukcí s kluznou spárou pomocí metody konečných 

prvků může tvořit účinný nástroj pro ověření teoretických předpokladů o chování daného 

materiálu při smykovém zatížení a při následných předpovědích chování konstrukce. Je však 

nutné poznamenat, že tato předpověď chování je využitelná spíše pro akademické účely 

a oblast výzkumu kluzných spár než pro projekční praxi. Při numerickém modelování 

kluzných spár pomocí metody konečných prvků je velkým úskalím vlastní materiálový model 

asfaltu a velmi rozdílné charakteristiky použitých materiálů (např. nízký modul pružnosti  

pro asfalt a vysoký modul pružnosti pro beton). To může vést k tzv. numerické nestabilitě. 

Vzhledem ke složitosti zadávání vstupních parametrů a adekvátní kontrole získaných výstupů 

není komplexní numerické modelování pomocí metody konečných prvků v praxi běžně 

používanou metodou pro navrhování skutečných konstrukcí. Lze však s jeho pomocí ověřit 

některé předpoklady a využít takto získané poznatky k dalším aplikacím. Případně  

lze v některých případech srovnat výsledky numerického modelování v programu Ansys 

s výsledky některých komerčně využívaných softwarů, které jsou v praxi běžně používané 

(Nexis, Scia aj.). 

Pro numerické modelování pomocí metody konečných prvků byl v rámci této práce využíván 

program Ansys 12.0. Vzhledem k tomu, že se touto problematikou zabývala již práce 

(Maňásek, 2008), nebudou zde rozváděny veškeré vztahy a odvození, které již tato práce 

obsahuje. Přesto zde budou některé důležité poznatky shrnuty a zopakovány. 

Dle (Maňásek, 2008) existují dva možné přístupy: 

- kontaktní úloha - kluzná vrstva bude nahrazena kontaktními prvky se zadanými 

vstupními parametry, které charakterizují její vlastnosti - jedná se zejména o součinitel 

tření, kterým lze v některých případech celý problém velmi zjednodušit. V případě 

použití dynamických modelů tření by byla tato úloha mnohem přesnější, avšak 

vzhledem ke skutečnosti, že tato práce se soustředí na reologii asfaltů, nebude tato 

možnost dále rozvíjena. Další informace o tomto přístupu k modelování lze nalézt 

zejména ve výše citované práci. 

- viskoelastický model asfaltu - využívá poznatky reologie a softwarové možnosti 

programu Ansys pro definování chování viskoelastického materiálu. Při zadávání 

vstupních údajů lze využít výsledky z laboratorních zkoušek z 5. kapitoly. 
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V této kapitole budou jednak představeny vstupní parametry pro tvorbu modelu, ale také 

srovnány výsledky modelování s výsledky skutečných testů na zkušebních vzorcích. 

6.1 Viskoelastický numerický model asfaltu 

Při tomto přístupu se s výhodou využívají poznatky teoretické reologie popisované  

ve 3. kapitole. Samotný proces modelování a výpočtu lze rozdělit do několika kroků: 

- výběr vhodných konečných prvků a vytvoření konstrukčního modelu 

- definování materiálových vlastností 

- výpočet a vyhodnocení výsledků 

6.1.1 Tvorba konstrukčního modelu 

Pro numerické modelování zkušebního vzorku byly použity 4-uzlové 2D konečné prvky 

PLANE 42 (pro beton a ocelovou roznášecí desku) a PLANE 182 (pro asfaltovou kluznou 

spáru) viz Obrázek 44. 

 

Obrázek 44 - Čtyřuzlový 2D konečný prvek 

 

Obrázek 45 - Schéma numerického modelu zkušebního vzorku 
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Pro tuto práci byl zvolen numerický model zkušebního vzorku z betonových bloků  

a asfaltových kluzných spár. Pro účely srovnání výsledných deformací a napětí byl testován 

2D model.  

Další vstupní parametry (podpory apod.) byly zadávány tak, aby co možná nejvíce 

korespondovaly se skutečným experimentem (viz Obrázek 45). 

6.1.2 Materiálové vlastnosti modelu 

V Tabulce 3 jsou uvedeny základní materiálové vlastnosti daných materiálů. Z tabulky  

je patrný velký rozdíl ve vlastnostech betonových bloků, které představují konstrukci základu,  

a asfaltové vrstvy, která představuje kluznou spáru v základové konstrukci. U asfaltové vrstvy 

se hodnoty liší pro každý druh asfaltového pásu, ale řádově zůstávají kolem hodnot 

uvedených v tabulce.  

 
Betonové bloky 

 

Ocelová roznášecí 

deska 
Asfaltová vrstva 

Použitý prvek  Plane 42  Plane 42  Plane 182 

Modul pružnosti 

(GPa) 
30 210 ≈0,1-0,5 

Poissonův součinitel 

ν (-) 
0,2 0,3 ≈0,45(1) 

Poznámka - - Prony series 

Tabulka 3 - Materiálové charakteristiky použitých materiálů 

 (1) Poissonův součinitel byl uvažován hodnotou 0,45, což je hodnota velmi blízká dokonale 

stlačitelné látce, kdy 5,0=ν  

Podstatné materiálové vlastnosti byly řešeny pro každý použitý materiál kluzné spáry  

(a pro každou teplotu) zvlášť a to tak, že pro každou zkoušku byla vytvořena vlastní 

materiálová křivka viskoelastického materiálu s využitím tzv. Pronyho řad. Pro stanovení 

potřebných součinitelů byla využita experimentální data z konkrétních zkoušek.  

Pro účely prezentace výsledků byl vybrán modifikovaný asfaltový pás tl. 4,7 mm s posypem  

a dvě referenční teploty (10 a 20°C). Vybraná data v Tabulce č. 4 jsou ze zkoušky se svislým 

tlakem 100kPa a vodorovným zatížením silou H=2,0kN (≈11,1kPa). 
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Vstupní 
data 

σ = 100 kPa 100 kPa 

τ = 11,11 kPa 11,11 kPa 

t = 10°C 20°C 

  

u 
[mm] γγγγ    G [Pa] E [Pa] 

u 
[mm] γγγγ    G [Pa] E [Pa] 

0,2 1,0 0,21 51705,2 155115,5 2,4 0,51 21759,3 65277,8 

0,3 1,5 0,31 35525,3 106576,0 3,7 0,78 14268,4 42805,1 

0,5 1,8 0,39 28852,1 86556,2 4,5 0,96 11579,2 34737,6 

0,7 2,1 0,44 24986,7 74960,1 5,3 1,12 9928,2 29784,5 

0,8 2,3 0,50 22317,2 66951,6 6,0 1,27 8732,8 26198,4 

1,0 2,5 0,54 20641,2 61923,6 6,7 1,42 7829,4 23488,3 

1,2 2,7 0,58 19199,3 57598,0 7,4 1,57 7076,2 21228,5 

1,3 2,9 0,61 18195,9 54587,7 8,1 1,71 6479,2 19437,6 

1,5 3,0 0,64 17292,1 51876,4 8,8 1,86 5961,4 17884,3 

1,7 3,2 0,67 16526,0 49578,1 9,5 2,01 5520,3 16561,0 

1,8 3,3 0,70 15873,0 47619,0 10,2 2,16 5134,9 15404,8 

2,0 3,4 0,72 15359,5 46078,4 10,9 2,32 4786,6 14359,9 

2,2 3,5 0,75 14835,9 44507,6 11,7 2,49 4467,3 13401,8 

2,3 3,6 0,77 14466,0 43398,0 12,5 2,65 4187,8 12563,5 

2,5 3,7 0,79 14000,6 42001,8 13,3 2,82 3941,3 11823,9 

2,7 3,8 0,81 13706,6 41119,9 14,1 2,99 3716,9 11150,7 

2,8 3,9 0,83 13356,1 40068,2 14,9 3,16 3511,9 10535,8 

3,0 4,0 0,85 13121,2 39363,5 15,7 3,35 3319,9 9959,7 

3,2 4,1 0,87 12799,6 38398,7 16,6 3,53 3151,6 9454,8 

3,3 4,1 0,88 12583,7 37751,0 17,4 3,71 2994,4 8983,2 

3,5 4,2 0,90 12316,6 36949,7 18,1 3,86 2882,0 8646,1 

3,7 4,3 0,92 12116,5 36349,6 18,6 3,96 2809,2 8427,5 

3,8 4,4 0,93 11922,9 35768,6 19,1 4,06 2738,4 8215,3 

4,0 4,5 0,95 11709,0 35127,1 19,6 4,17 2667,1 8001,4 

4,2 4,5 0,96 11528,1 34584,3 20,1 4,28 2596,8 7790,5 

4,3 4,6 0,98 11352,7 34058,0 20,7 4,39 2528,9 7586,8 

4,5 4,7 0,99 11206,5 33619,5 21,2 4,51 2464,5 7393,4 

4,7 4,7 1,01 11017,3 33052,0 21,8 4,63 2401,0 7203,1 

4,8 4,8 1,02 10879,6 32638,9 22,3 4,75 2338,7 7016,0 

5,0 4,8 1,03 10767,5 32302,4 22,9 4,88 2277,5 6832,4 

5,2 4,9 1,04 10657,6 31972,8 23,5 5,01 2219,4 6658,2 

5,3 5,0 1,06 10486,4 31459,2 24,1 5,14 2163,3 6489,9 

5,5 5,0 1,07 10382,2 31146,5 24,8 5,27 2110,0 6330,0 

5,7 5,1 1,08 10259,8 30779,3 25,4 5,40 2059,2 6177,7 

5,8 5,1 1,10 10140,2 30420,7 26,0 5,53 2009,3 6028,0 

6,0 5,2 1,10 10062,1 30186,3 26,5 5,63 1972,9 5918,7 

Tabulka 4 - Vstupní data pro tvorbu numerického viskoelastického modelu pro modifikovaný 
asfaltový pás tl.4,7mm 
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Aby bylo možné vytvořit materiálovou křivku s využitím tzv. Pronyho řad, je nutné znát 

modul pružnosti )(tE  a smykový modul pružnosti )(tG v průběhu času. Ty lze určit 

z výsledných deformací ze zkoušek popsaných v 5. kapitole. 

Smykový odpor vyjadřuje modul pružnosti G , který je pro jednotlivé časy odvozen  

dle následujícího vztahu: 

γ

τ
=G         (6.1) 

Kde τ  je působící smykové napětí 

γ  je smyková deformace, která vyjadřuje poměr horizontální deformace  

a tloušťky pásu (viz Obrázek 46) 

h

u
=γ        (6.2) 

 

Obrázek 46 - Smyková deformace asfaltového pásu 

Průběh smykového modulu pružnosti pro jednotlivé časy je uveden v Tabulce 4.  

Pro stanovení reologických součinitelů do materiálového modelu byl využit nástroj 

implementovaný v programu Ansys tzv. „Curve fitting“, který umožňuje simulovat chování 

materiálu na základě dat získaných z experimentu. Při výpočtu je pak třeba dát pozor na to, 

aby výsledná materiálová křivka co nejvíce odpovídala experimentálně získaným datům. 

6.1.3 Výpočet a vyhodnocení výsledků 

Zkušební vzorek byl zatížen obdobným způsobem jako při zkoušce v laboratoři - svislé 

zatížení o velikosti 9kN přes roznášecí ocelovou desku (u zkoušky prostřednictvím 

hydraulického lisu) a horizontální zatížení o velikosti 2kN (u zkoušky prostřednictvím koše se 

závažím). Aby bylo možné zahrnout časový účinek zatížení, bylo nutné celý výpočet provádět 

jako transientní úlohu.  

h

A B

u
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Obrázek 47 - Výsledná deformace středního bloku v čase t = 6dnů (518400 sec) 

Na Obrázku 47 jsou zobrazeny výsledné deformace pro teplotu 10°C a v grafu na Obrázku 48 

jsou pak srovnány výsledky z modelování s výsledky ze zkoušek v průběhu zkoušky  

pro teploty 10 a 20°C.  

 

Obrázek 48 - srovnání výsledných deformací na numerickém modelu s laboratorními 
výsledky 

Z těchto výsledků je zřejmé, že při numerickém modelování vychází výsledné deformace 

menší než u reálných zkoušek. V případě teploty 10°C se hodnoty řádově víceméně shodují, 

v případě teploty 20°C je pak rozdíl ve vypočtených deformacích podstatnější. Rozdíly 

ve výsledných deformacích jsou způsobeny jednak rozdílnou přesností při vytváření 

materiálových křivek z experimentálních hodnot posuvů a také rozdílným prokluzem  
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mezi asfaltovými pásy a betonovými bloky při reálné zkoušce. Přičemž skutečnou hodnotu 

prokluzu nelze při zkouškách měřit, ani oddělovat od hodnot přetvoření samotného 

asfaltového pásu. Budeme-li ale vycházet z předpokladu, že nižší hodnoty deformace 

znamenají vyšší smykový odpor v kluzné spáře, lze konstatovat, že výsledky  

z takto vytvořených numerických modelů jsou na straně bezpečné.  

Uvedené viskoelastické modely jsou kvůli řadě problémů při zadávání vstupních parametrů  

a tvorbě materiálové křivky vhodné spíše pro akademické účely a méně prakticky využitelné 

v projekční praxi. V případě aplikace tohoto způsobu definování materiálových vlastností 

dochází u konstrukcí s reálnými rozměry k dalším problémům s rozdílnými hodnotami 

modulu pružnosti jednotlivých materiálů i rozdílnými rozměry konstrukce ve srovnání 

s rozměrem, respektive tloušťkou kluzné spáry. Aplikace tohoto způsobu modelování  

na modelovém příkladu betonového základu o délce 16m je uvedena v práci (Maňásek, 2008). 
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7 Rozbor naměřených výsledků 

Při výběru asfaltového pásu pro vytvoření kluzné spáry bude projektanty nejvíce zajímat, jak 

vybrat nejvhodnější asfaltový pás tak, aby byl co nejvíce využit potenciál této metody a došlo 

k co největšímu snížení smykového odporu v základové spáře a tím i co největší minimalizaci 

nákladů na vyztužení základových konstrukcí. V této kapitole budou stručně shrnuty důležité 

poznatky korespondující se současným stavem výzkumu kluzných spár.  

7.1 Výběr vhodného pásu 

V 5. kapitole lze nalézt řadu výsledků z testování kluzných spár s vlivem teploty  

(Obrázek 38, 39 a 40). Ze získaných výsledků měření vyplývají tyto skutečnosti: 

- tloušťka pásu hraje svou roli - zpravidla platí analogie mezi tloušťkou pásu a 

dovolenou maximální deformací - viz grafy na Obrázku 49 a 50 

 

Obrázek 49 - Vliv tloušťky pásu na výsledné deformace (pro svislé zatížení 500kPa, 
vodorovné zatížení 11,1kPa a teplotu 10°C) 

- vliv teploty prostředí byl prokázán u všech druhů testovaných pásů (oxidované i 

modifikované) - viz grafy na Obrázcích 38, 39 a 40 

- závislost deformace na teplotě lze velmi dobře vyjádřit aproximací pomocí křivky 

exponenciální funkce (viz Obrázek 43) 
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- velký vliv na výslednou rychlost deformace v základové spáře má také počet vrstev 

asfaltového pásu - platí přímá úměra mezi počtem pásů a výslednou deformací 

(Obrázek 42) 

- u oxidovaných asfaltových pásů dochází velmi rychle ke stárnutí materiálu  

i za běžných laboratorních podmínek - velkou roli hraje snížení viskozity v závislosti  

na stáří testovaného vzorku 

- modifikované asfaltové pásy nepodléhají stárnutí tak rychle jako pásy oxidované 

- čím větší dovolená deformace při zkoušce vzniká, tím menší je výsledný smykový 

odpor v základové spáře (tzn. čím poddajnější pás, tím lépe) 

Z výše uvedených poznatků a také z obecných poznatků o modifikaci asfaltů lze vyvodit 

následující: 

- modifikované pásy vykazují větší trvanlivost a časovou stálost 

- s tloušťkou pásu se analogicky zvětšují deformace (snižuje se smykový odpor) 

- v případě použití tenčích asfaltových pásů s menším množstvím asfaltu je vhodnější 

vytvořit kluznou spáru jako vícevrstvou (Janulíková, 2013) 

 

Obrázek 50 - Závislost celkové deformace v kluzné spáře na tloušťce asfaltového pásu 

Přestože byla provedena řada měření, nelze výše uvedená tvrzení považovat za konečná a 

obecně platná. Vzhledem k časové náročnosti měření a skutečnosti, že v rámci této disertační 

práce bylo odzkoušeno pouze několik druhů asfaltových pásů (2 oxidované a 3 modifikované) 

nelze stanovit obecně platné pravidla reprezentující všechny druhy asfaltových pásů. Jak 

oxidované, tak modifikované asfaltové pásy mohou mít různé chemické složení, které může 
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mít vliv na výsledném chování pásu, přičemž přesné chemické složení asfaltových pásů 

nebylo při zkouškách sledováno.  

Vliv stáří vzorku na výsledné deformace je dalším tématem k diskuzi, neboť „čerstvé“ vzorky 

některých asfaltových pásů vykazovaly podstatně větší deformace než vzorky uložené  

po určitou dobu v laboratoři. K tomu dochází v důsledku změn ve viskozitě asfaltu vlivem 

stárnutí vzorku.  

V souladu se současným stavem poznání se jako nejvýhodnější možné varianty reologické 

kluzné spáry jeví: 

- modifikovaný asfaltový pás s větší tloušťkou (≈ 4,0mm) 

- dvě až tři vrstvy modifikovaného asfaltového pásu s menší tloušťkou 

Přičemž obě varianty mohou být volně ložené (pak je nutno počítat s částečným prokluzem) 

nebo natavené (pak je nutné počítat se zvýšením smykového odporu vzhledem k omezení 

prokluzu a tím i celkové dovolené deformace). 

Znovu je nutné konstatovat, že výše uvedené poznatky a doporučení však nelze brát jako 

obecně platný závěr výzkumu. Vzhledem k časové náročnosti měření, rozsáhlosti trhu 

s asfaltovými pásy a rozmanitostí zatížení a druhů staveb nelze s konečnou jistotou stanovit, 

který konkrétní pás je pro snížení smykových namáhání nejvhodnější.  

 

Obrázek 51 - Srovnání deformací asfaltových pásů s PVC fólií 

Výše uvedená doporučení pouze shrnují a zobecňují dosavadní poznatky získané z výsledků 

měření. Tvrzení o doporučené minimální tloušťce asfaltového pásu se však víceméně shodují 
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i s původními výsledky zkoušek TZÚS z 80.let. Výše uvedené varianty pro vytvoření kluzné 

spáry tak lze brát jako prvotní výstup výzkumu a může prozatím pomoci projektantům 

alespoň při empirickém návrhu. 

Samostatnou kapitolou jsou pak kluzné spáry vytvořené pomocí moderních fólií z obou stran 

opatřených ochrannou geotextilií. Tyto kluzné spáry nevykazují výrazné reologické chování 

(s ohledem na zlepšování jejich hydroizolační funkce je vyvíjena především jejich teplotní  

i časová nezávislost a stálost) a výsledné deformace se tak odehrávají zejména v závislosti  

na součiniteli tření. Dosud provedené kontrolní zkoušky také ukazují na vyšší smykový odpor 

takto vytvořených kluzných spár než v případě reologických kluzných spár vytvořených 

pomocí „klasického“ asfaltového pásu (viz Obrázek 51). Z těchto důvodů nelze takto 

vytvořenou kluznou spáru příliš doporučit.  

7.2 Návrh novodobých kluzných spár 

Již při zkouškách kluzných spár bez vlivu teploty bylo řešeno několik přístupů k navrhování a 

dimenzování kluzných spár. Pro ucelení poznatků o navrhování zde budou tyto přístupy 

stručně shrnuty. 

Možnosti pro dimenzování základové konstrukce jsou následující: 

- použití kluzné spáry bez jakéhokoliv výpočtu v kombinaci s vyztužením základové 

konstrukce (neekonomické) 

- návrh kluzné spáry a výpočet „redukovaného“ smykového napětí s využitím vztahu 

(2.6), který vychází z normy ČSN 73 0039 - jeho nedostatky byly zmíněny v kapitole 

2.2 (obecný vztah, nijak blíže nezohledňuje vlastnosti konkrétního pásu) 

- využití modelování pomocí konečných prvků (viskoelastické modely, prony series aj.) 

viz 6. kapitola (vhodné spíše pro akademické účely) 

- návrh kluzné spáry s využitím výsledků laboratorního testování pro odvození třecích 

parametrů C1x a C1y (viz dále) 

- zjednodušený návrh kluzné spáry s využitím výsledků zkoušek a jejich aplikace  

na vztah (2.6) 

Pro reálnou praxi by bylo nejvhodnější nalézt co nejjednodušší způsob, tak aby návrh kluzné 

spáry mohlo provádět širší spektrum projektantů a ne „jen pokročilí uživatelé“ softwaru 

pomocí metody konečných prvků. Z tohoto důvodu by bylo vhodné vytvořit co nejjednodušší 

analytické řešení (například obdobu vztahu (2.6) prof. Bradáče) a metodu konečných prvků, 
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resp. výpočet třecích parametrů použít pouze jako ověřovací metody, které potvrdí správnost 

analytického výpočetního postupu. 

V dalších kapitolách bude dále rozvedena možnost rozšíření vztahu (2.6) v závislosti  

na aktuálních poznatcích o novodobých asfaltových pásech. 

7.2.1 Odvození třecích parametrů 

Interakce základových konstrukcí s podložím může být řešena pomocí numerických analýz, 

kde je nutné korektně předepsat vlastnosti zemního prostředí, což bývá ve většině případů 

velmi komplikované a náročné jak na čas, tak na znalost potřebných vstupních údajů.  

Tato úloha pak v praxi bývá řešena pomocí povrchových modelů podloží, které často bývají 

implementovány v komerčních výpočetních programech (NEXIS, SCIA,…). Vlastnosti 

podloží se pak vyjadřují pomocí parametrů C1 případně C2. V případě použití tzv. Winklerova 

podloží se uplatňuje zejména parametr C1z, který vyjadřuje odpor zemního prostředí kolmo  

na střednicovou rovinu. U tzv. Pasternakova podloží se navíc uplatňují i parametry C2x a C2y, 

které zahrnují i vliv smyku. Tyto parametry lze také definovat pomocí kontaktních funkcí 

(Čajka, 2007). 

Třecí parametry obecně, jejich odvození a další návaznosti včetně praktického využití  

jsou prezentovány v řadě příspěvků (Maňásek, 2006-2008), avšak nejsou předmětem  

této disertační práce. V této práci bude popsán princip výpočtu kontaktních třecích parametrů 

C1x a C1y z výsledků zkoušení novodobých asfaltových pásů s vlivem teploty. 

Budeme-li vycházet ze vztahů odvozených v (Maňásek, 2008) a (Čajka, 2007) a definice 

kontaktního napětí pro Winklerovo podloží ve tvaru 

wC zz ⋅= 1σ         (7.1) 

kde zC1  je součinitel stlačitelnosti pružného podkladu 

 w  svislá deformace základu 

dojdeme k závěru, že pro smyková napětí musí analogicky platit 

uC xx ⋅= 1τ         (7.2) 

vC yy ⋅= 1τ         (7.3) 

kde yx CC 11 ,  jsou třecí parametry 

 vu ,   vodorovné posuvy ve směru x, y 
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Pak bude platit  

u
C x

x

τ
=1        (7.4) 

v
C y

y

τ
=1        (7.5) 

Výsledné třecí parametry dle vztahů (7.4) a (7.5) lze pak snadno dopočítat z výsledků 

laboratorních zkoušek (5. kapitola), protože smykové napětí a vodorovné posuvy jsou známé 

veličiny. 

Na tomto místě je však nutné připomenout několik skutečností, které vstupují do výpočtu 

třecích parametrů a ovlivňují jejich skutečný průběh. V prvé řadě jsou hodnoty třecích 

parametrů vždy závislé na konkrétním případu (hodnoty zatížení, složení konkrétní kluzné 

spáry aj.) a v praxi také na skutečných vlastnostech podloží a geometrii základu  

a jeho umístění vzhledem ke směru působícího zatížení. 

Dalším důležitým faktorem je rozdíl mezi skutečnými podmínkami v kluzné spáře ve stavební 

konstrukci a v laboratorních podmínkách, kdy jsou po celou dobu zkoušení zajištěny 

konstantní podmínky (teplota prostředí, konstantní smykové napětí,…). Také je důležité 

zmínit, že výsledné hodnoty posuvu jsou v případě laboratorních zkoušek konstantní po celé 

ploše, zatímco v případě reálné konstrukce tyto deformace a tím i smyková napětí narůstají 

směrem od těžiště základu k jeho okraji. V neposlední řadě je vhodné zdůraznit, že vypočtené 

hodnoty třecích parametrů jsou závislé na čase a odvozovány ze zkoušek, jejichž délka  

ve většině případů nepřesahuje čas t = 6dnů. Výsledné třecí parametry pro období v řádech 

několika let jsou pak dopočteny pomocí extrapolace, což může v některých případech 

způsobit značné odchylky ve výsledných hodnotách vypočtených třecích parametrů.  

7.2.1.1 Výpočet třecích parametrů z výsledků laboratorních zkoušek 

Pokud bychom do vztahů (7.4) a (7.5) jednoduše dosadili výsledné hodnoty posunů v čase 

ukončení zkoušky, získali bychom třecí parametr platný pouze pro konkrétní případ a zejména 

pro konkrétní čas. Pro získání obecných hodnot parametru, které by byly použitelné pro další 

výpočty při navrhování kluzných spár, je nutné provést několik dalších kroků, které budou 

popsány a podrobně vysvětleny níže. Cílem tohoto odvozování je, abychom při známém 

přetvoření konstrukce byli schopni odvodit výsledné smykové napětí v kluzné spáře  

a to  pro určitý pás, čas a teplotu a následně mohli dopočítat třecí parametry dle vztahů (7.4)  

a (7.5). Přetvoření konstrukce je hodnota většinou předem známa projektantovi již ve fázi  
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Modifikovaný pás tl. 4,7mm 

Vstupní 
podmínky 

σ = 500 500 500 500 
τ = 11,11 11,11 5,28 5,28 

  10°C 20°C 10°C 20°C 

  u [mm] u [mm] u [mm] u [mm] 

Č
as

 [
de

n]
 

0,17 0,51 2,82 0,18 0,89 

0,33 0,73 3,88 0,24 1,14 

0,50 0,88 4,67 0,28 1,31 

0,67 1,01 5,36 0,32 1,46 

0,83 1,11 5,93 0,36 1,60 

1,00 1,22 6,47 0,39 1,73 

1,17 1,31 6,97 0,41 1,85 

1,33 1,39 7,45 0,42 1,96 

1,50 1,47 7,93 0,45 2,08 

1,67 1,51 8,40 0,47 2,19 

1,83 1,60 8,85 0,48 2,30 

2,00 1,65 9,29 0,51 2,40 

2,17 1,70 9,73 0,54 2,50 

2,33 1,76 10,16 0,54 2,59 

2,50 1,81 10,60 0,55 2,69 

2,67 1,87 11,02 0,55 2,78 

2,83 1,90 11,44 0,56 2,88 

3,00 1,95 11,89 0,57 2,98 

3,17 2,00 12,29 0,58 3,07 

3,33 2,03 12,72 0,60 3,16 

3,50 2,09 13,13 0,61 3,26 

3,67 2,12 13,53 0,61 3,34 

3,83 2,14 13,93 0,63 3,43 

4,00 2,19 14,34 0,63 3,53 

4,17 2,23 14,73 0,63 3,61 

4,33 2,26 15,12 0,65 3,71 

4,50 2,29 15,51 0,66 3,78 

4,67 2,32 15,87 0,66 3,86 

4,83 2,35 16,25 0,68 3,95 

5,00 2,38 16,62 0,68 4,03 

5,17 2,41 16,98 0,69 4,12 

5,33 2,44 17,35 0,70 4,20 

5,50 2,48 17,74 0,70 4,28 

5,67 2,50 18,12 0,70 4,37 

5,83 2,53 18,52 0,71 4,45 

6,00 2,55 18,81 0,71 4,51 
Tabulka 5 - Výsledné posuvy získané z laboratorních zkoušek 
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navrhování. V případě poddolování se jedná o přetvoření podloží, které je možno odvodit  

z báňských podmínek. Základní metodika výpočtu je převzata z práce (Maňásek, 2008) a 

doplněna o srovnání výpočtu třecích parametrů pro jednotlivé teploty. Pro názornost byl  

pro prezentaci odvození třecích parametrů vybrán modifikovaný asfaltový pás tl.4,7mm a dvě 

teploty prostředí (10°C a 20°C). 

7.2.1.2 Regresní křivky závislosti horizontální deformace na čase 

Pro praktické využití těchto odvození je nutné odvodit třecí parametry v průběhu času a to 

nejlépe po celou dobu životnosti stavby nebo alespoň její podstatné části. Proto budou v tomto 

kroku extrapolovány výsledky zkoušek a výsledná závislost celkových posunů v kluzné spáře 

na čase odvozena až pro čas t = 50let. Závislost horizontálních deformací na čase je obdobně 

jako v práci (Maňásek, 2008) aproximována pomocí mocninné funkce ve tvaru 

BtAtu ⋅=)(         (7.6) 

kde )(tu  je posuv v čase t 

 BA,  konstanty mocninné funkce 

a to na základě výsledných posuvů získaných z laboratorních zkoušek. Výsledné posuvy 

získané z laboratorních zkoušek jsou uvedeny v Tabulce 4. 

Pro výpočet konstant mocninné funkce BA, byl vztah (7.6) zlogaritmován 

)ln()ln()ln( tBAu ⋅+=       (7.7) 

a po zavedení substituce CA =)ln( upraven do tvaru 

)ln()ln( tBCu ⋅+=         (7.8) 

Aproximace laboratorních dat mocninnou funkcí pak byla provedena prostřednictvím 

aproximace zlogaritmovaných dat pomocí přímky, respektive pomocí tzv. lineární regrese 

podle vztahu 

CtBu +⋅=         (7.9) 

Výsledné koeficienty B aC jsou pak dopočteny pomocí metody nejmenších čtverců dle 

vztahů 

( )∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
=

22
ii

iiii

ttn

ututn
B       (7.10) 
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C       (7.11) 

kde  ii ut ,  jsou souřadnice jednotlivých posuvů získaných z laboratorních zkoušek. 

Regresní křivky včetně rovnic regresních křivek jsou zobrazeny v grafu na Obrázku 49. Tady 

je nutné připomenout, že tyto rovnice (dále používané až pro čas t = 50let) jsou získány 

z výsledků laboratorních zkoušek, které trvaly pouhých 6dnů. Je tak třeba brát v potaz tento 

časový rozdíl a brát výsledné posuvy s jistým nadhledem. Vypočtené posuvy v jednotlivých 

časech jsou pro jednotlivé referenční pásy a teploty uvedeny v Tabulce 6. 

 

Obrázek 52 - Horizontální deformace v závislosti na čase a jejich regresní křivky 
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Čas 
(den) 

Modifikovaný pás tl.4,7mm 
10°C 20°C 

5,28kPa 11,11kPa 5,28kPa 11,11kPa 

u [mm] u [mm] u [mm] u [mm] 

0,1 0,158 0,437 0,600 1,894 

0,5 0,290 0,884 1,295 4,570 

1 0,376 1,196 1,805 6,678 

5 0,691 2,417 3,899 16,109 

7 0,785 2,800 4,580 19,366 

14 1,019 3,790 6,382 28,297 

30 1,359 5,288 9,191 42,939 

90 2,058 8,547 15,548 78,328 

180 2,674 11,571 21,663 114,453 

365 3,492 15,759 30,384 168,507 

3650 8,329 43,104 91,450 593,995 

18250 15,294 87,088 197,546 1432,960 
Tabulka 6 - Teoretické posuvy ve vypočtených časech s využitím rovnic regresních křivek. 

7.2.1.3 Lineární křivky závislosti poměrného přetvoření a smykového napětí 

Na základě dopočtených posuvů lze pro jednotlivé časy dopočítat poměrné přetvoření dle 

vztahu 

b

tu
t

)(
)( =ε          (7.12) 

kde  )(tu   je posuv v čase t 

 b   je rozměr vzorku (v našem případě vždy 300mm) 

Čas 
(den) 

Modifikovaný pás tl.4,7mm 

10°C 20°C 

5,28kPa 11,11kPa 5,28kPa 11,11kPa 

0,1 0,00053 0,00146 0,00200 0,00631 

0,5 0,00097 0,00295 0,00432 0,01523 

1 0,00125 0,00399 0,00602 0,02226 

5 0,00230 0,00806 0,01300 0,05370 

7 0,00262 0,00933 0,01527 0,06455 

14 0,00340 0,01263 0,02127 0,09432 

30 0,00453 0,01763 0,03064 0,14313 

90 0,00686 0,02849 0,05183 0,26109 

180 0,00891 0,03857 0,07221 0,38151 

365 0,01164 0,05253 0,10128 0,56169 

3650 0,02776 0,14368 0,30483 1,97998 

18250 0,05098 0,29029 0,65849 4,77653 
Tabulka 7 - Poměrné přetvoření ve vypočtených časech 



Reologické kluzné spáry s vlivem teplot 
 

77 
 



Reologické kluzné spáry s vlivem teplot 
 

78 
 

 

 

Obrázek 53 - Lineární křivky závislosti mezi napětím a přetvořením 

Výsledné poměrné přetvoření jsou pak přehledně seřazeny v Tabulce 7 pro obě testovaná 

smyková napětí a obě teploty. Na Obrázku 53 jsou pak tyto údaje zpracovány do grafů, které 

zobrazují lineární závislost napětí - přetvoření pro každý konkrétní čas.  

Čas 
(den) 

Modifikovaný 

10°C 20°C 

k(t) q(t) k(t) q(t) 

0,1 6254,847 1,991 1350,952 2,579 

0,5 2944,358 2,437 534,129 2,974 

1 2132,967 2,604 358,943 3,120 

5 1013,303 2,946 143,242 3,418 

7 867,872 3,010 118,293 3,474 

14 631,163 3,135 79,807 3,582 

30 445,130 3,263 51,825 3,692 

90 269,526 3,431 27,859 3,836 

180 196,578 3,528 18,849 3,919 

365 142,572 3,621 12,663 3,998 

3650 50,295 3,884 3,480 4,219 

18250 24,361 4,038 1,416 4,348 
Tabulka 8 - Výsledné koeficienty lineárních rovnic 
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V Tabulce 8 jsou pak seřazeny koeficienty jednotlivých lineárních rovnic pro jednotlivé časy 

a teploty. 

7.2.1.4 Stanovení výsledných křivek pro odvození smykových napětí 

Dosadíme-li do lineárních regresních křivek ve tvaru 

)()()( tqtkt +⋅= ετ        (7.13) 

koeficienty z Tabulky 8 a požadované hodnoty přetvoření, získáme příslušná smyková napětí 

v požadovaném čase a při požadovaném poměrném přetvoření, k čemuž směřovaly všechny 

předchozí kroky. Takto získané hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 9 a 10. Vypočtené hodnoty 

lze přehledně zpracovat do grafů, které jsou zobrazeny na Obrázcích 54 a 55. Z průběhů 

výsledných křivek lze získat smykové napětí na základě známého parametru přetvoření a 

předpokládané životnosti stavby.  

Čas 
(den) 

Smykové napětí (kPa) v daném čase a pro dané přetvoření - modifikovaný pás a 

teplota 10°C 

1,0E-01 1,0E-02 1,0E-03 1,0E-04 1,0E-05 1,0E-06 1,0E-07 1,0E-08 1,0E-09 

0,1 627,476 64,539 8,246 2,616 2,054 1,997 1,992 1,991 1,991 

0,5 296,873 31,881 5,381 2,732 2,467 2,440 2,437 2,437 2,437 

1 215,901 23,934 4,737 2,818 2,626 2,607 2,605 2,604 2,604 

5 104,276 13,079 3,959 3,047 2,956 2,947 2,946 2,946 2,946 

7 89,797 11,689 3,878 3,097 3,019 3,011 3,010 3,010 3,010 

14 66,252 9,447 3,767 3,199 3,142 3,136 3,136 3,135 3,135 

30 47,776 7,715 3,708 3,308 3,268 3,264 3,263 3,263 3,263 

90 30,384 6,126 3,701 3,458 3,434 3,431 3,431 3,431 3,431 

180 23,186 5,494 3,725 3,548 3,530 3,528 3,528 3,528 3,528 

365 17,878 5,046 3,763 3,635 3,622 3,621 3,621 3,621 3,621 

3650 8,913 4,387 3,934 3,889 3,884 3,884 3,884 3,884 3,884 

18250 6,474 4,282 4,062 4,040 4,038 4,038 4,038 4,038 4,038 
Tabulka 9 - Smyková napětí v jednotlivých časech dle regresních křivek pro teplotu 10°C 

Z grafů je také patrný vliv teploty. Srovnáme-li křivky na Obrázku 54 a 55, je patrné, že při 

teplotě 20°C dochází při stejném poměrném přetvoření ke vzniku nižších smykových napětí 

v základech než při teplotě 10°C. Tato skutečnost sebou nese dva významné důsledky. 

Prvním z nich, že pokud budeme při návrhu kluzných spár vycházet ze zkoušek prováděných 

při běžných laboratorních teplotách (tedy bez zahrnutí vlivu teploty), můžeme se v konečném 

výsledku dopočítat zcela odlišných napětí, než jaké potom budou skutečně vznikat na reálné 

konstrukci za reálných teplot. Na to je třeba při návrhu pamatovat a zohlednit tuto skutečnou 

při posuzování. Další důležitý poznatek přináší tyto grafy v tom, že skutečná teplota 
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reologické kluzné spáry má na snížení smykového napětí velmi významný vliv a řízení 

teploty v kluzné spáře může významně přispět k její efektivitě.  

Čas 
(den) 

Smykové napětí (kPa) v daném čase a pro dané přetvoření - modifikovaný pás a 

teplota 20°C 

1,0E-01 1,0E-02 1,0E-03 1,0E-04 1,0E-05 1,0E-06 1,0E-07 1,0E-08 1,0E-09 

0,1 137,675 16,089 3,930 2,715 2,593 2,581 2,580 2,579 2,579 

0,5 56,386 8,315 3,508 3,027 2,979 2,974 2,974 2,974 2,974 

1 39,015 6,710 3,479 3,156 3,124 3,121 3,120 3,120 3,120 

5 17,742 4,851 3,562 3,433 3,420 3,418 3,418 3,418 3,418 

7 15,303 4,657 3,592 3,486 3,475 3,474 3,474 3,474 3,474 

14 11,563 4,380 3,662 3,590 3,583 3,582 3,582 3,582 3,582 

30 8,875 4,211 3,744 3,698 3,693 3,692 3,692 3,692 3,692 

90 6,622 4,115 3,864 3,839 3,836 3,836 3,836 3,836 3,836 

180 5,804 4,107 3,938 3,921 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 

365 5,264 4,124 4,010 3,999 3,998 3,998 3,998 3,998 3,998 

3650 4,567 4,254 4,223 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 

18250 4,489 4,362 4,349 4,348 4,348 4,348 4,348 4,348 4,348 
Tabulka 10 - Smyková napětí v jednotlivých časech dle regresních křivek pro teplotu 20°C 

 

Obrázek 54 - Závislost smykového napětí na předpokládaném přetvoření a předpokládaném 
čase pro teplotu 10°C 

Řízení teploty v kluzné spáře pomocí různých technických možností představuje další možný 

směr výzkumu kluzných spár. Jak už bylo zmíněno, v případě umělého vyhřívání kluzné 

spáry je pak třeba důkladně zhodnotit výslednou efektivitu, neboť instalací vyhřívacích 
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zařízení narůstají původně velmi nízké náklady na provedení a investice spojené s aplikací 

kluzné spáry do základové konstrukce. 

 

Obrázek 55 - Závislost smykového napětí na předpokládaném přetvoření a předpokládaném 
čase pro teplotu 20°C 

7.2.1.5 Třecí parametry pro využití v komerčním softwaru 

Pro další výpočty byly využity vztahy (7.4) a (7.5), z nichž lze dopočítat třecí parametry 

v jednotlivých časech. K tomu potřebujeme znát smykové napětí a horizontální posuv.  

Při známé délce základové konstrukce L  a poměrném přetvoření ε  lze dopočítat posuv na 

konci základu u  (viz Obrázek 56) a dopočítat výsledné třecí parametry ze smykových napětí 

odvozených v předchozí kapitole. 

 

Obrázek 56 - Schéma základu s kluznou spárou namáhaného vodorovným přetvořením 

Lu u

ZÁKLADOVÝ PÁS

KLUZNÁ
SPÁRA

PODKLADNÍ BETON
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Budeme-li uvažovat například přetvoření 2101 −⋅=ε , dojde na konci základu o délce 

mL 20= k celkovému posunu mmu 100max = . Dosadíme-li tyto údaje do vztahů (7.4) a (7.5), 

dostaneme výsledné třecí parametry, jejichž časový průběh je zobrazen v grafu  

na Obrázku 57. Tento třecí parametr pak lze již zadat jako vstupní parametr v jakémkoliv 

komerčním software (Nexis, Scia aj.). 

 

Obrázek 57 - Průběh třecích parametrů v závislosti na čase pro modifikovaný asfaltový pás a 
dvě referenční teploty 

Prezentované řešení však naráží na jistá omezení s ohledem na přesnost a korektnost 

výsledků. Při řešení bylo použito několik zjednodušujících předpokladů (extrapolace výsledků 

zkoušek až do doby 50let; lineární závislost napětí přetvoření atd.), které v konečném 

výsledku způsobují značné odchylky ve výsledných třecích parametrech.  

Jak je patrné z grafu na Obrázku 57, vychází výsledné třecí parametry vyšší pro teplotu 10°C, 

což koresponduje s předpokladem vyššího smykového odporu při nižších teplotách. Další 

skutečnost, která je z grafu patrná, je, že třecí parametr klesá s časem a to znamená,  

že smykový odpor časem klesá a ustaluje se na určité hodnotě. 

Pro korektní výstupy by bylo vhodné rozšířit zkoušky tak, aby došlo alespoň k částečné 

eliminaci některých nepřesností.  

K tomu by bylo v ideálním případě zapotřebí: 

− co nejvíce prodloužit dobu zkoušky - přesnější extrapolace naměřených dat 

− při zkouškách aplikovat více než dvě velikosti smykových napětí - potvrzení nebo 

vyvrácení lineární závislosti napětí - přetvoření (uvažováno v kapitole 7.2.2.2) 

− provádět měření při více teplotách - pro jasnější představu o teplotní závislosti 
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Převedeme-li předchozí požadavky do reálného času, dostaneme se na dobu měření, která  

by byla v praxi těžko realizovatelná. Například, pokud bychom prodloužili dobu jedné 

zkoušky alespoň na 30 dnů, zkoušky prováděli alespoň pro čtyři velikosti smykových napětí a 

čtyři teploty a ponechali dvě normálová napětí, dostali bychom se na dobu 32 měsíců 

nepřetržitého zkoušení pro jeden jediný druh asfaltového pásu. Ačkoliv se jedná o měření 

velmi časově náročné, alespoň částečné zpřesnění výstupů by mohlo být předmětem dalšího 

výzkumu v oblasti navrhování kluzných spár do stavebních konstrukcí. V současné době  

je plánováno rozšíření zkoušek alespoň na 30dnů. 

7.2.2 Výpočet smykového napětí v závislosti na rychlosti přetváření 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.3, v normě ČSN 73 0039 je definován vztah (2.6)  

pro výpočet smykového napětí v závislosti na rychlosti přetváření terénu. Odvození tohoto 

vztahu je založeno na dobovém pásu Foalbit a v souladu s (Maňásek, 2008) je velmi 

pravděpodobné, že tento vztah byl odvozen na základě zkoušek TZÚS pro 3 vrstvy pásu 

foalbit, kdy tloušťka testované kluzné spáry byla 12mm. Ačkoliv bylo provedeno také několik 

málo zkoušek, jejichž snahou bylo ověřit vliv teploty, jak již bylo řečeno v úvodu, je třeba být 

s použitím tohoto vztahu obezřetný. 

Pokus o odvození tohoto vztahu byl proveden již v úvodních kapitolách této práce.  

V této kapitole bude provedeno odvození a vysvětlení obdobných vztahů pro novodobé 

asfaltové pásy s vlivem teploty. 

Při dalším odvozování budeme vycházet z předpokladu lineární závislosti napětí na rychlosti 

posuvu, ve tvaru  

qvk u +⋅=τ         (7.7) 

kde τ  je smykové napětí 

 uv  je rychlost posuvu 

 qk,  konstanty 

Vliv teploty pak bude uvažován vždy zvlášť pro teploty 10°C a 20°C. Normálové napětí je  

u všech níže uvedených vztahů uvažováno hodnotou 100kPa. Vzhledem k tomu, že rychlost 

posuvu při zkouškách je proměnlivá v čase, vyvstává otázka, jak správně určit referenční 

rychlost.  
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Obrázek 58 - Rychlost deformace vybraného asfaltového pásu v průběhu laboratorní zkoušky 

 Na Obrázku 58 je uveden graf, který ukazuje, jak se mění rychlost deformace 

v průběhu zkoušky. Bezprostředně po vnesení zatížení je rychlost deformace největší, 

následně dochází k prudkému poklesu a přibližně po 24 až 48 hodinách se rychlost začíná 

přibližně ustalovat.  

 

Obrázek 59 - Závislost smykového napětí na rychlosti deformace pro teplotu 10°C (odvozeno 
z hodnot deformací po 24hodinách) 
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Další odvozování tak bude pro srovnání provedeno pro dvě možné rychlosti deformace: 

- rychlost deformace odvozená z deformace zkušebního vzorku po 24 hodinách  

(stejně jako tomu bylo u zkoušek prováděných TZÚS) 

- rychlost deformace odvozená z celkové deformace zkušebního vzorku po 6 dnech  

(v čase ukončení zkoušky) 

 

Obrázek 60 - Závislost smykového napětí na rychlosti deformace pro teplotu 20°C (odvozeno 
z hodnot deformací po 24hodinách) 

Z takto získaných rychlostí byly odvozeny dvě varianty lineárních závislostí. Na Obrázcích 59 

a 60 jsou zobrazeny grafy těchto závislostí odvozených z rychlosti deformace po 24 hodinách 

od začátku zatěžování. Ze získaných rovnic pak lze odvodit výsledné smykové napětí 

v kluzné spáře pro danou teplotu a danou rychlost přetváření. 

Budeme-li například uvažovat rychlost přetváření 19105,3 −−⋅= msvu , což odpovídá hloubce 

těžené sloje 800m a rychlosti porubní fronty 40m za měsíc (Bradáč, 1996), dostaneme  

dle výše uvedených vztahů různá smyková napětí. V Tabulce 11 a 12 jsou pak tato smyková 

napětí pro názornost srovnána také s výsledným smykovým napětím dle (Bradáč, 1981). 
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Smykové napětí (kPa) v základové spáře odvozené z rychlosti deformace               
po 24 hodinách 

Typ asfaltového pásu 10°C 20°C 

1x modifikovaný pás; tl.4,7mm; váha 5,7kg/m2 2,41 1,26 

1x modifikovaný pás; tl.4,2mm; váha 4,93kg/m2 4,28 1,97 

1x oxidovaný pás; tl.3,5mm; váha 4,9kg/m2 8,15 3,38 

1x modifikovaný pás; tl.3,4mm; váha 4kg/m2 25,54 17,79 

3x modifikovaný pás; tl.3,4mm; váha 4kg/m2 21,11 13,61 

podle vztahu (2.6) 7,45 3,95 
Tabulka 11 - Srovnání výsledných smykových napětí odvozených z rychlosti posuvu 

po 24 hodinách 

Smykové napětí (kPa) v základové spáře odvozené z rychlosti deformace                
po 6ti dnech 

Typ asfaltového pásu 10°C 20°C 

1x modifikovaný pás; tl.4,7mm; váha 5,7kg/m2 4,85 1,72 

1x modifikovaný pás; tl.4,2mm; váha 4,93kg/m2 12,43 3,84 

1x oxidovaný pás; tl.3,5mm; váha 4,9kg/m2 23,07 2,86 

1x modifikovaný pás; tl.3,4mm; váha 4kg/m2 93,40 60,77 

3x modifikovaný pás; tl.3,4mm; váha 4kg/m2 111,07 46,46 

podle vztahu (2.6) 7,45 3,95 
Tabulka 12 - Srovnání výsledných smykových napětí odvozených z rychlosti posuvu 

po 6ti dnech 

Z výše uvedených tabulek je patrné, že se výsledná napětí mohou značně lišit v závislosti  

na použitém pásu a zejména na teplotě. U všech uvažovaných rychlostí vychází napětí  

dle očekávání podstatně vyšší při teplotě 10°C než při teplotě 20°C. Pokud budeme vycházet 

z rychlostí posuvu po 24 hodinách stejně, jako bylo uvažováno v původním vztahu, je možné 

získat hodnoty velmi blízké (např. modifikovaný pás tl. 4,7mm), ale také hodnoty velmi 

odlišné (např. modifikovaný pás tl. 3,4mm). Výsledná napětí také znovu potvrzují předpoklad 

o podstatném vlivu teploty. Také potvrzují předpoklad, že moderní pásy menších tlouštěk jsou 

pro vytvoření kluzné spáry méně vhodné než klasické asfaltové pásy. Ostatně s tím již bylo 

uvažováno i ve vztahu (2.6) respektive v doplňujících podmínkách pro jeho použití - viz 

předepsaný obsah bitumenu a váha asfaltového pásu. 

Pro další vypovídající výpočty by bylo vhodné rozšířit měření o další teploty (zejména teplotu 

4°C, což je průměrná teplota v kluzné spáře) a také o další hodnoty smykových napětí  

pro potvrzení nebo vyvrácení předpokladu lineární závislosti smykového napětí na rychlosti 

posuvu.  
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7.2.3 Aplikace kluzné spáry v základových konstrukcích reálných staveb 

Poznatky prezentované v předchozích kapitolách byly částečně využity také při praktickém 

navrhování kluzných spár na konkrétních stavbách v našem regionu. Mezi tyto stavby patří 

například Divadlo loutek v Ostravě, dostavba Ostravské Univerzity nebo staveb spojených 

s Golfovým hřištěm v Karviné. Aplikace kluzných spár na stavbách ve složitých základových 

podmínkách byly prezentovány v (Čajka & Gřunděl & Burkovič, 2011) nebo (Matečková, 

Janulíková a kol., 2012). 
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8 Závěr 

V rámci disertační práce byla provedena řada časově náročných laboratorních zkoušek 

s různými vstupními daty. Výsledky měření zejména potvrdili předpoklad, že teplota prostředí 

významně ovlivní deformace asfaltového pásu v kluzné spáře a že jde tedy o velmi významný 

faktor, který může vstoupit do hry při navrhování kluzné spáry. Také tím bylo potvrzeno,  

že pro výsledné snížení napětí v základové konstrukci může mít velký vliv její zahřátí  

na určenou teplotu. To může být zajímavým tématem k dalšímu výzkumu v oblasti kluzných 

spár. Dočasné zvýšení teploty v kluzné spáře by mohlo být významné v případě větších 

rychlosti deformací u smršťování či předpínání základů či velkorozměrových průmyslových 

podlah. 

Výběr vhodného pásu není jednoduchou záležitostí a je třeba mít na paměti řadu faktorů. 

Chování asfaltových pásů ovlivňuje jeho tloušťka, modifikace a v neposlední řadě jeho 

chemické složení. Vzhledem k rozmanitosti dnešního trhu a časové náročnosti měření není 

možné provést zkoušky na každém jednotlivém pásu, je však možné pásy alespoň rámcově 

roztřídit do několika skupin a uvést některé obecné požadavky a doporučení pro pásy 

používané pro kluznou spáru. Dle laboratorních testů v klimatizační komoře vychází 

výhodnější použití pásů větších tlouštěk (cca 4mm) nebo více vrstev položených na sobě. 

Také se výhodnější jeví použití modifikovaných pásů, které jsou méně ovlivněny stárnutím 

vlivem oxidace. Z výše uvedených důvodů se také jeví zajímavá možnost vytvořit kluznou 

spáru pomocí litého asfaltu s předepsaným chemickým složením v závislosti na konkrétních 

požadavcích. Možnosti aplikace litého asfaltu a jeho zkoušení by však vydalo na samostatnou 

disertační práci. 

Při početním návrhu kluzných spár je možno postupovat podle normy pro navrhování objektů 

na poddolovaném území či využít novodobých poznatků o výpočtu třecích parametrů 

pro aplikaci v komerčním software či využít modelování kluzné spáry pomocí metody 

konečných prvků. Navrhování kluzných spár dle normy pro navrhování staveb  

na poddolovaném území je metoda velmi zjednodušená a především metoda založená na staré 

materiálové základně oxidovaných asfaltových pásů z 80.let. Při využití novodobých 

poznatků o výpočtu třecích parametrů z výsledků laboratorních zkoušek je nutné být 

obezřetný, neboť při jejich odvozování je použito několik zjednodušení, které mohou zkreslit 

konečné výsledky. Modelování kluzných spár pomocí metody konečných prvků například 

v programu Ansys je pak velmi náročné na znalosti uživatele a správné zadání vstupních 
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parametrů a je vhodnější spíše pro akademické účely než pro reálnou praxi. Všechny tyto 

metody mají své výhody i nevýhody a záleží pouze na projektantovi, který přístup si zvolí  

a které výhody či nevýhody jsou pro něj prioritní. 

V dalším výzkumu kluzných spár by bylo vhodné se zaměřit na několik oblastí pro rozšíření 

znalostí o vlastnostech používaných materiálů, o reologii asfaltů i způsobu jejich navrhování. 

Jako příklad lze uvést následující oblasti: 

- rozšíření zkoušek - například měnit teplotu přímo v kluzné spáře, rozšířit měřenou 

materiálovou základnu o další materiály (litý asfalt aj.), prodloužit dobu zkoušení, 

zvýšit počet aplikovaných hodnot smykového zatížení aj. 

- zpřesnění postupu výpočtu třecích parametrů - při výpočtech v této práci byla použita 

řada zjednodušení - extrapolace naměřených dat, předpoklad lineární závislosti napětí 

přetvoření apod., souvisí také s rozšířením zkoušek 

- bližší prozkoumání reologických vztahů a viskoelastických materiálových modelů 

- oblast numerického modelování kluzných spár je rovněž rozsáhlou oblastí,  

která by vydala na samostatnou disertační práci (problematika materiálového modelu, 

časové závislosti, dotvarování v čase, teplotní závislost asfaltů aj.) 

Vědecký přínos této práce je spatřován především v rozšíření znalostí v oblasti kluzných spár 

a ověření teplotní závislosti chování asfaltových pásů. Práce shrnuje dosavadní poznatky 

o tématu kluzných spár a jejich použití jako prostředku pro snížení smykového napětí  

na kontaktních plochách mezi základovou konstrukcí a podložím. Také jsou představeny 

možnosti navrhování kluzných spár a představena úskalí jednotlivých návrhových metod. 

V dalším výzkumu bude zájem soustředěn především na zpřesňování výpočetních postupů  

a možnosti rozšíření zkoušek a měřené materiálové základny. 
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