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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 řešení 
dalších interakcí s podložím jako například třecí síly, které mohou vznikat na kontaktních 
plochách mezi zeminou a základem (u staveb na poddolovaném území, předpínaných základů 
či průmyslových podlah nebo jako důsledek smršťování a dotvarování betonu). V praxi je pro 
tyto případy často využívána možnost aplikace reologické kluzné spáry mezi podložím a 
samotnou konstrukcí. 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.  

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. 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). 

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.  
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.  

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) 

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) a byly realizovány na základě vynálezu č. 219775 z roku 1981 - Kluzná 
spára staveb na poddolovaném území (Balcárek & Bradáč, 1981). 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.  

Zkouška TZÚS uspořádána tak, že zkušební betonový blok byl uložen na dvojici asfaltových 
pásů umístěných na nakloněné rovině z železobetonového panelu, přičemž se sledoval posuv 
bloku. Pro všechny zkoušené materiály byly rozdíly ve výsledcích zkoušky velmi malé a tak 
byl učiněn závěr, že druh pásu nemá rozhodující vliv. V případě zkoušek z 80. let bylo také 
částečně uvažováno i s vlivem teploty.  

Zkoušky asfaltových pásů z let 2006-2008 

V roce 2005 bylo sestrojeno zařízení, 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). 

 

Obrázek 1 - Ocelové zkušební zařízení 

Cílem těchto zkoušek bylo simulovat chování betonové konstrukce s aplikovanou kluznou 
spárou namáhanou poměrným vodorovným přetvořením. Mezi trojici betonových bloků byly 
sevřeny vzorky asfaltového pásu. Celý tento blok byl umístěn v ocelovém laboratorním 
zkušebním zařízení (Obrázek 1). V první fázi bylo vneseno svislé zatížení představující 
přitížení základu horní stavbou. 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 2. 
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Obrázek 2 - Základní princip zkoušky 

Při prvních prováděných zkouškách byly sledovány smykové odezvy volně položených  
i natavených asfaltových pásů. V grafu na Obrázku 3 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 zatížení a na druhu použitého pásu. 

 

Obrázek 3 - 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. 

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.  

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. U nových staveb, které se budou nacházet na území dotčeném důlní 
činností, je třeba provést různá opatření pro zmírnění těchto účinků, například možnost 
aplikace reologické kluzné spáry do základu a tím i celková redukce třecích sil vznikajících 
v základové spáře. Základní princip kluzné spáry je znázorněn na Obrázku 4.

 
Obrázek 4 - 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 

Výpočet smykového napětí v základové spáře s kluznou spárou 

Jako podklad pro vytvoření výpočetního postupu pro návrh kluzné spáry sloužily zkoušky 
z 80. let. Základem této metody je výsledný vztah pro určení smykového napětí v základové 
spáře s aplikovanou kluznou spárou v závislosti na rychlosti posuvu. Rychlost posuvu je 
veličina, která je známá z popisu chování konkrétní poklesové kotliny a je závislá na rychlosti 
těžby.  

 

a) b)

PODKLADNÍ BETON

KLUZNÁ SPÁRA

ZÁKLADY PŘÍMO
NA TERÉNU
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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

    (2.1) 

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 (2.1) 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. V dnešní době je na trhu spousta různých materiálů, pro které je tento vztah (2.1) 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 (2.1) 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. 

 
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 
je 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). 

3 Reologie 

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. O pojmu reologie blíže pojednává 
kniha (Sobotka, 1981), z níž je také převzata většina poznatků prezentovaných v této kapitole. 
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3.1 Základní reologické látky a jejich modely 

Jednotlivé přetvárné vlastnosti základních látek se vyjadřují jednoduchými reologickými 
modely, například pružnou hmotu můžeme znázornit pomocí dokonale pružného pera, 
plastickou látku dvěma destičkami, mezi nimiž působí tření atd. 

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 Složené reologické modely 

Základní reologické modely lze vzájemně kombinovat a tak mohou vzniknout pokročilé 
modely, které lépe vystihují chování látky skutečné. Takovýchto modelů existuje celá řada a 
jen jejich základní popis vydá na samostatnou publikaci. Mezi reologické modely, které by se 
daly použít v souvislosti s asfalty, patří zejména Kelvinova pružnovazká hmota a Maxwellova 
vazkopružná kapalina. 

3.3 Reologické modely pro asfalty 

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. 

V literatuře (Sobotka, 1981) či softwaru (Ansys documentation) lze dohledat tyto používané 
reologické modely pro asfalty: 

- Kelvinův model 
- Maxwellův model 
- 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) 

Burgersův model viskoelastické látky 

Litý asfalt a jeho vlastnosti se často idealizují pomocí tzv. Burgersovy hmoty, kterou 
vytvoříme, složíme-li za sériově reologický model Maxwellovy a Kelvinovy hmoty. 
Ze známých vztahů pak lze odvodit vztahy pro dotvarování a relaxaci a následně pro poměrné 
i stálé přetvoření. Křivka, která znázorňuje přetváření Burgersovy hmoty v čase je znázorněna 
na Obrázku 5. 
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Obrázek 5 - Křivka přetváření Burgersovy hmoty 

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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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. 

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 5. kapitola. 

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. 

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) 
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- 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) 

5 Experimentální měření novodobých asfaltových pásů s vlivem 
teploty 

K tomuto účelu bylo sestrojeno měřící zařízení popsané v kapitole 2.1, 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 i 
vliv teploty prostředí, který v nemalé míře ovlivňuje vlastnosti asfaltů a potažmo i asfaltových 
pásů.  

 

Obrázek 6 - Ocelové zkušební zařízení umístěné v klimatizační komoře 

Ocelová měřící konstrukce popisovaná v kapitole 2.1 je využívána i ke zkouškám popsaných 
v následující kapitole (Obrázek 1). Do roku 2008 byla na něm provedena řada měření, avšak 
pouze za běžné laboratorní teploty cca 20°C. S ohledem na požadavek zahrnutí vlivu teploty 
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byla v roce 2010 sestrojena klimatizační komora pro nastavení teploty prostředí. 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 6). 

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 
zkušebního zařízení v klimatizační komoře. Před každým začátkem měření je nutné nastavit 
požadovanou teplotu. Svislé zatížení, které je nastaveno pomocí hydraulického zařízení, se 
nechá působit 24 hodin. Po 24 hodinách je spuštěn koš se závažím, který do vzorku vnáší 
smykové zatížení. Komora se opět uzavře a následujících 6 dnů se nechá probíhat měření.  

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 (100 a 500kPa), dvě hodnoty vodorovného zatížení (5,28 a 11,1kPa) a dvě různé 
teploty (10° a 20°C). Celkem tedy minimálně 8 měření pro každý druh asfaltového pásu (cca 
2měsíce). Konkrétní hodnoty vnášených zatížení jsou odvozeny ze skutečných napětí a 
rychlostí posuvů, které mohou v základové spáře vznikat.  

5.2 Výstupy z měření 

Výsledky měření jsou zpracovávány a srovnávány do tabulek a grafů viz např. Obrázky 7 a 8 
a byly prezentovány v článcích (Janulíková & kol., 2011-2014) a z dosud získaných výsledků 
je zřejmé, že smyková odezva asfaltových pásů, je teplotou značně ovlivněna. 

 

Obrázek 7 - Horizontální deformace pro oxidovaný asfaltový pás tl.3,5mm (obchodní název 
IPA V60 S35) 
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Obrázek 8 - Horizontální deformace pro modifikovaný asfaltový pás tloušťky 4,7mm 

(obchodní název SOPREMA SOPRAFIX UNILAY AR) 

5.3 Zkoušení a výstupy z měření vícevrstvých kluzných spár 

Princip samotné zkoušky je téměř totožný s klasickou zkouškou popisovanou v přechozích 
odstavcích, rozdíl je však v počtu pásů umístěných mezi betonové bloky. Pro 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). V grafu na 
Obrázku 9 je zachyceno srovnání výsledných deformací. 

 

Obrázek 9 - Srovnání celkových deformací pro jednovrstvou a třívrstvou kluznou spáru při 
teplotě 20°C  

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.  
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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. 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 10 srovnává celkové deformace na konci 
zkoušek v závislosti na teplotě prostředí. 

 

Obrázek 10 - 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. 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 MKP 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). Vzhledem k tomu, že se touto problematikou zabývala již práce 
(Maňásek, 2008), nejsou zde rozváděny veškeré vztahy a odvození. 

6.1 Viskoelastický numerický model asfaltu 

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). Pro účely této práce byl zvolen numerický model zkušebního vzorku z betonových 
bloků a asfaltových kluzných spár. Pro 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 11). 

 

Obrázek 11 - Schéma numerického modelu zkušebního vzorku 

V Tabulce 3 jsou uvedeny základní materiálové vlastnosti daných materiálů. Z tabulky je 
patrný velký rozdíl ve vlastnostech betonových bloků a asfaltové vrstvy. U asfaltové vrstvy se 
hodnoty liší pro každý druh asfaltového pásu, ale řádově zůstávají kolem uvedených hodnot. 

 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 

Poznámka - - Prony series 

Tabulka 1 - Materiálové charakteristiky použitých materiálů 
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Podstatné materiálové vlastnosti byly řešeny pro každý použitý materiál 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 teploty (10 a 20°C). Vstupní data 
jsou ze zkoušky se svislým tlakem 100kPa a vodorovným zatížením silou H=2,0kN 

(≈11,1kPa). 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. Pro stanovení reologických 
součinitelů do materiálového modelu byl využit nástroj programu Ansys tzv. „Curve fitting“, 
který umožňuje simulovat chování materiálu na základě dat získaných z experimentu. 

Výpočet a vyhodnocení výsledků 

Zkušební vzorek byl zatížen obdobným způsobem jako při zkoušce v laboratoři. Aby bylo 
možné zahrnout časový účinek zatížení, bylo nutné celý výpočet provádět jako transientní 
úlohu. V grafu na Obrázku 12 jsou pak srovnány výsledky z modelování s výsledky 
ze zkoušek v průběhu zkoušky pro teploty 10 a 20°C. 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 mezi asfaltovými pásy a betonovými bloky 
při reálné zkoušce. 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.  

 

Obrázek 12 - Srovnání deformací na numerickém modelu s laboratorními výsledky 

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.  
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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. 
Ze získaných výsledků měření 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 13 - Vliv tloušťky pásu na výsledné deformace (pro svislé zatížení 500kPa, 
vodorovné zatížení 11,1kPa a teplotu 10°C) 

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, nelze stanovit obecně platné 
pravidla reprezentující všechny druhy asfaltových pásů. Jak oxidované, tak modifikované 
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asfaltové pásy mohou mít různé chemické složení, které může mít vliv na výsledném chování 
pásu, přičemž přesné chemické složení asfaltových pásů nebylo při zkouškách sledováno.  

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). Výše uvedená doporučení pouze shrnují a 
zobecňují dosavadní poznatky získané z výsledků měření. Tvrzení o doporučené minimální 
tloušťce asfaltového pásu se však víceméně shodují i s původními výsledky zkoušek TZÚS 
z 80.let.  

 

Obrázek 14 - Srovnání deformací asfaltových pásů s PVC fólií 

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 14). Z těchto důvodů nelze takto 
vytvořenou kluznou spáru příliš doporučit.  
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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 
(2.1), 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 (2.1) 

Pro reálnou praxi by bylo nejvhodnější nalézt co nejjednodušší způsob, tak aby návrh mohlo 
provádět širší spektrum projektantů a ne „jen pokročilí uživatelé“ softwaru pomocí MKP. 

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 bývají 
implementovány v komerčních výpočetních programech (NEXIS, SCIA,…). Vlastnosti 
podloží se pak vyjadřují pomocí parametrů C1 případně C2. U tzv. Pasternakova podloží se 
oproti Winklerovu podloží navíc uplatňují i parametry C2x a C2y, které zahrnují 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, dojdeme k závěru, že pro třecí parametry musí 
analogicky platit: 

u
C x

x

τ
=1        (7.1) 

v
C y

y

τ
=1        (7.2) 
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Výsledné třecí parametry dle vztahů (7.1) a (7.2) 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. 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.  

Výpočet třecích parametrů z výsledků laboratorních zkoušek 

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 (7.1) a 
(7.2). Přetvoření konstrukce je hodnota většinou předem známa projektantovi již ve fázi 
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).  

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 byly 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. 

Regresní křivky včetně rovnic regresních křivek jsou zobrazeny v grafu na Obrázku 15. 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 2. 
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Obrázek 15 - Horizontální deformace v závislosti na čase a jejich regresní křivky 

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 2 - Teoretické posuvy ve vypočtených časech s využitím rovnic regresních křivek. 
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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          (7.3) 

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 3 - Poměrné přetvoření ve vypočtených časech 

 

Obrázek 16a - Lineární křivky závislosti mezi napětím a přetvořením (pro vybrané časy) 
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Obrázek 16b - Lineární křivky závislosti mezi napětím a přetvořením (pro vybrané časy) 

Výsledné poměrné přetvoření jsou pak přehledně seřazeny v Tabulce 3 pro obě testovaná 
smyková napětí a obě teploty. Na Obrázku 16 jsou pak tyto údaje zpracovány do grafů, které 
zobrazují lineární závislost napětí - přetvoření pro vybrané konkrétní časy.  

7.2.1.1 Stanovení výsledných křivek pro odvození smykových napětí 

Dosadíme-li do lineárních regresních křivek ve tvaru 

)()()( tqtkt +⋅= ετ        (7.4) 

koeficienty a požadované hodnoty přetvoření, získáme příslušná smyková napětí 
v požadovaném čase a při požadovaném poměrném přetvoření, k čemuž směřovaly všechny 
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předchozí kroky. Takto získané hodnoty jsou uvedeny na Obrázcích 17 a 18. Z průběhů 
výsledných křivek lze získat smykové napětí na základě známého parametru přetvoření a 
předpokládané životnosti stavby.  

 

Obrázek 17 - Závislost smykového napětí na předpokládaném přetvoření a předpokládaném 
čase pro teplotu 10°C 

 

Obrázek 18 - Závislost smykového napětí na předpokládaném přetvoření a předpokládaném 
čase pro teplotu 20°C 

Z grafů je také patrný vliv teploty. Srovnáme-li křivky na Obrázku 17 a 18, 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 
reologické kluzné spáry má na snížení smykového napětí velmi významný vliv a řízení 
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teploty v kluzné spáře může významně přispět k její efektivitě. Řízení teploty v kluzné spáře 
pomocí různých technických možností představuje další možný směr výzkumu kluzných spár. 
V případě umělého vyhřívání kluzné spáry je pak třeba důkladně zhodnotit výslednou 
efektivitu, neboť instalací vyhřívacích zařízení narůstají původně velmi nízké náklady na 
provedení a investice spojené s aplikací kluzné spáry do základové konstrukce. 

7.2.1.2 Třecí parametry pro využití v komerčním softwaru 

Pro další výpočty byly využity vztahy (7.1) a (7.2), 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 19) a dopočítat výsledné třecí parametry ze smykových napětí 
odvozených v předchozí kapitole. 

 

Obrázek 19 - Schéma základu s kluznou spárou namáhaného vodorovným přetvořením 

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 (7.1) a (7.2), 

dostaneme výsledné třecí parametry, jejichž časový průběh je zobrazen v grafu na  
Obrázku 20. Tento třecí parametr pak lze již zadat jako vstupní parametr v jakémkoliv 
komerčním software (Nexis, Scia aj.). 

 

Obrázek 20 - 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 

Lu u

ZÁKLADOVÝ PÁS

KLUZNÁ
SPÁRA

PODKLADNÍ BETON
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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 20, 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  

− provádět měření při více teplotách - pro jasnější představu o teplotní závislosti 

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. 

Výpočet smykového napětí v závislosti na rychlosti přetváření 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2, v normě ČSN 73 0039 je definován vztah (2.1) 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. 

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         (7.5) 

kde τ  je smykové napětí 

 uv  je rychlost posuvu 

 qk ,  konstanty 
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Obrázek 21 - Závislost smykového napětí na rychlosti deformace pro teplotu 10°C (odvozeno 
z hodnot deformací po 24hodinách) 

 

Obrázek 22 - Závislost smykového napětí na rychlosti deformace pro teplotu 20°C (odvozeno 
z hodnot deformací po 24hodinách)  

Vliv teploty pak bude uvažován vždy zvlášť pro teploty 10°C a 20°C. Normálové napětí je 
u všech výše uvedených vztahů uvažováno hodnotou 100kPa. Vzhledem k tomu, že rychlost 
posuvu při zkouškách je proměnlivá v čase, vyvstává otázka, jak správně určit referenční 
rychlost. Bezprostředně po vnesení zatížení je rychlost deformace největší, následně dochází 
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k prudkému poklesu a přibližně po 24 až 48 hodinách se rychlost začíná přibližně ustalovat. 
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) 

Z takto získaných rychlostí byly odvozeny dvě varianty lineárních závislostí. Na Obrázcích 21 
a 22 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 4 a 5 jsou pak tato smyková napětí 
pro názornost srovnána také s výsledným smykovým napětím dle (Bradáč, 1981). 

 

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 4 - 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 5 - Srovnání výsledných smykových napětí odvozených z rychlosti posuvu 
po 6ti dnech 
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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 (2.1), 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.  

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). 

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 
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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 
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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