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Abstrakt 

V příspěvku je popsán způsob experimentálního měření teplot a poměrného přetvoření 
železobetonové základové desky během výstavby Národního superpočítačového centra v Ostravě. 
Jedná se o kontinuální měření po dobu výstavby této speciální konstrukce.  
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Abstract 

In the paper is described the method of experimental temperature and strain measurement 
of reinforced concrete foundation slab during building-up of National Supercomputing Centre 
in Ostrava. This is a continuous measurement during the construction of this special structure. 
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 1 ÚVOD 
Počátkem roku 2013 byla v rámci „OP VaVPI projektu IT4 Inovations“ zahájena výstavba 

Centra excelence – Národního superpočítačového centra v areálu VŠB – Technické univerzity 
Ostrava. S ohledem na náročnost stavby, složité základové poměry a betonáž v zimních podmínkách 
bylo rozhodnuto ověřit během výstavby průběh teplot a stav napjatosti základové desky. 

 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Nosnou část objektu superpočítače tvoří prostorová železobetonová konstrukce tvořená 

základovou deskou se žebry, nosnými stěnami, sloupy a deskami jednotlivých podlaží (viz obr. 1). 
Půdorysný rozměr stavby je 63 m × 33,5 m. Základová konstrukce sestává ze základové desky 
tl. 400 mm, která je v podélném i příčném směru zesílena ztužujícími žebry. Umístění žeber směrem 
nahoru umožňuje na spodním povrchu základové desky vytvořit tzv. kluznou spáru [6], [7] pro 
eliminaci napětí vlivem objemových změn betonu, viz např. [3], [4] a [5]. Pro kontrolu jakosti 
stavebních prací jsou průběžně měřeny změny teplot i napjatosti v základové desce. 
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Obr. 1: Schéma příčného řezu objektem 

 3 MĚŘENÍ TEPLOTY A ZMĚNY NAPJATOSTI 
Cílem měření bylo zaznamenání změny hydratačního tepla při betonáži základové desky 

o tloušťce 400 mm a také změna napjatosti v betonu a betonářské výztuži v průběhu tvrdnutí 
a výstavby navazujících konstrukcí. Na základě těchto požadavků byly zvoleny měřící postupy 
a zařízení. Pro získání aktuální teploty v různých výškových úrovních byly zvoleny strunové 
tenzometry a jako kontrolní měření byla užita optická vlákna. Pro sledování změny napjatosti 
ve zvolených úrovních výšky betonové desky byly užity strunové tenzometry a pro stanovení změny 
napjatosti výztuže při horním a spodním okraji bylo užito foliových tenzometrů[1], [11]. 

 3.1 Foliové tenzometry 
Jedná se o pasivní elektrotechnické snímače používané k nepřímému měření mechanického 

napětí. Tato metoda využívá fyzikálních vlastností změny elektrického odporu tenkého vodiče při 
jeho protažení nebo zkrácení. První tenzometrické měření bylo provedeno v roce 1938 za účelem 
zkoumání dílů lokomotivy [7]. Pro snímání bylo využito tenkých drátků. V současné době 
je nejčastěji využíváno foliových tenzometrů, které budou užity pro uvedené experimentální měření. 
Každý snímač obsahuje zatavenou vlnovku vodiče, na níž je možné stanovit změnu elektrického 
odporu [ΔR/R], která je lineárně závislá na veličině poměrného přetvoření [μm/m] [8], [9], [10]. 

 
Obr. 2: Osazení foliového ½ mostu na výztuž 
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Na základě parametrů užitých tenzometrů a způsobu zapojení je možné výsledné poměrné 
přetvoření přepočítat na změnu napětí [MPa]. Tenzometrické měření může být ovlivněno především 
změnou teploty, při které dochází k roztažnosti vodiče snímačů bez vlivu změny napětí měřené 
konstrukce. Tento nepříznivý jev je možné kompenzovat zapojením několika snímačů do tzv. 
„mostu“, buď jako čtvrt-most, půl-most, nebo plný-most, viz obr. 2. Další veličinou ovlivňující 
výsledné hodnoty je tzv. tečení (creep), které vzniká konstantním mechanickým namáháním, 
a snímače po čase ztrácejí citlivost. Je to způsobeno změnami v materiálech tenzometrů a lepidle. 
Posledním významným vlivem, který může negativně ovlivnit naměřené výsledky je 
elektromagnetické pole. Jedná se především o silné střídavé magnetické pole a s ním spojenou 
indukci v přívodních kabelech. 

Tento typ tenzometrů není vhodný pro dlouhodobá měření a to především z důvodu 
nepříznivého působení teplot. Získaná data z těchto snímačů na výztuži mohu být zajímavá ve chvíli, 
kdy v betonové desce již bude konstantní teplota a bude sledována změna poměrného přetvoření 
výztuže například při zatížení desky parkujícími auty.  

 3.2 Strunové tenzometry 
Strunové tenzometry se používají pro měření poměrných přetvoření, napětí, teploty, náklonu 

a jiných odvozených veličin. Základní typy jsou podle umístění dva, jedná se o vnitřní a vnější čidla. 
Vnitřní čidla umožňují měřit požadované veličiny uvnitř betonových prvků, viz obr. 3, zatímco vnější 
snímače jsou přišroubovány po obvodě měřeného tělesa. Velkou výhodou těchto snímačů je jejich 
odolnost proti vlhkosti a mechanickému poškození, tudíž jsou vhodná i pro měření in-situ 
(na stavbách). 

 
Obr. 3: Strunový tenzometr do betonu 

Strunové tenzometry využívají pro měření deformací změnu frekvence kmitání napnuté 
ocelové struny v závislosti na změně vzdálenosti obou konců napnuté struny. Pro buzení je použit 
elektromagnetický jednocívkový nebo dvoucívkový systém. Pro zajištění harmonického kmitání 
struny je využito magnetického pole, které je zajištěno permanentním magnetem, nebo 
stejnosměrným posuvem budícího proudu cívky.   

 3.3 Optická vlákna 
Optovláknové DTS (Distributed Temperature System) jsou unikátní systémy, které jsou 

schopny měřit teplotní i mechanicko-napěťový profil podél optického vlákna. 

Optické vlákno si lze tedy představit nejen jako médium určené pro přenos dat, ale i jako 
senzor pro snímání neelektrických veličin, přičemž je využito veškerých předností, které optické 
vlákno nabízí. Mezi tyto výhody patří odolnost vůči elektromagnetickému záření, bezpečné použití 
v nebezpečných prostředích, odolnost vůči agresivnímu prostředí, okamžitá lokalizace změn teploty, 
tlaku, poruchy a událostí. Délka optického vlákna může být až do 10 km v případě DTS systémů 
využívajících stimulovaný Ramanův rozptyl. 
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Obr. 4: Optické vlákno – kontaktní místo 

 V případě nasazení optovláknového DTS do stavebního průmyslu je nutné mít na paměti 
4 hlavní faktory, které ovlivňují měření. Jedná se především o délku trasy, prostorové rozlišení, 
teplotní rozlišení (mechanicko-napěťové rozlišení) a čas potřebný pro vykonání měření. 

 Optovláknové DTS jsou primárně určené pro kontinuální měření podél optického vlákna. 
V praxi existují případy, kdy nás zajímají změny teploty (mechanického napětí) v konkrétních 
místech, viz obr. 4. Proto je nutné kontrolovat mezní poloměr ohybu optického vlákna DTS, mezní 
vzdálenost mezi sousedními měřícími body a délku optického vlákna v jednom měřícím bodě. 

 3.4 Ochrana snímačů při betonáži 
Užité snímače jsou běžně používány v laboratorních podmínkách, ale aplikace těchto citlivých 

snímačů do konstrukce je problematická. Kromě boje s vlhkostí je nutné zajistit dostatečnou 
mechanickou odolnost čidel při samotné betonáži, kdy jsou náchylné především kabely. Z fotografií 
na obr. 5 je zřejmé, že zvýšené nároky na ochranu snímačů jsou při betonáži ve venkovním prostředí 
oprávněné.   

    
Obr. 5: Osazení měřícího pilíře do konstrukce 

Strunové tenzometry jsou svou konstrukcí relativně dobře odolné proti vlhkosti 
a mechanickému poškození. Jednou ze slabin je právě kabel, který je většinou nutné prodloužit a tím 
vznikne další kritické místo, které je nutné chránit. Odolnost kabelů při betonáži byla zajišťována 
svázáním všech kabelů dohromady a následným přikotvením k výztuži po cca 50 cm.  

 Vysoce citlivé foliové tenzometry jsou náchylné na vlhkost a především na mechanické 
poškození. Jejich úprava před betonáží obsahovala několik vrstev laku (PU 140) a následné překrytí 
izolační hmotou (1-ABM75), viz obr. 6. Pro zajištění mechanické odolnosti kabelů, byly všechny 
kabely sepnuty do jednoho svazku. 
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Obr. 6: Tenzometrický snímač s ochrannými prvky 

Odolnost optického vlákna byla zajištěna přidáním optického vlákna mezi svazek kabelů 
ostatních snímačů. U těchto vláken je důležité zajistit dostatečný poloměr vláken při osazení 
snímacích svazků a také nepoškození bužírky kabelu nebo nadměrnému protažení. 

 3.5 Postup měření 
Získání vhodných dat pro další numerické analýzy je podmíněno výběrem ideálního místa pro 

osazení snímačů. S ohledem na vývoj napjatosti vlivem objemových změn betonu a tření v základové 
spáře byl vybrán prostor mezi žebry přibližně uprostřed železobetonové desky, viz obr. 7, tak aby při 
dotvarování a smršťování byly tyto jevy zachyceny snímači. Dalším kritériem bylo umístění snímačů 
v blízkosti výtahové šachty, tak aby bylo možné protažení kabelů nad úroveň čisté podlahy a tím bylo 
umožněno kontinuální měření nejen po celou dobu výstavby, ale také při provozu objektu.   

 
Obr. 7: Schéma základové desky a umístění čidel 

Pro osazení plovoucích strunových tenzometrů bylo užito tzv. měřícího pilíře, který zajišťoval 
osazení snímačů do správné výškové úrovně a směru za současné spolehlivé fixace čidel při betonáži. 
Pilíř byl osazen celkem sedmi strunovými tenzometry a sedmi svazky optického vlákna, viz 
obr. 8 a 9. 
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Obr. 8: Schéma rozložení snímačů na měřícím pilíři 

Kromě užitých optických vláken a strunových tenzometrů umístěných na měřícím pilíři byly 
instalovány také foliové tenzometry. Tyto snímače jsou umístěny na betonářské výztuži tak, 
aby zachycovaly změny napětí ve výztuži při horním a spodním okraji v obou hlavních směrech. 
Foliové tenzometry jsou na každém prutu zdvojeny z důvodu vysoké náchylnosti na poškození. 
Zapojení těchto snímačů je do „halfbridge“, tak aby tepelná kompenzace probíhala na měřeném 
prvku. 

 
Obr. 9: Sestava měřícího pilíře osazeného do železobetonové desky 

Všechny čidla byly osazeny do výztuže železobetonové desky a zajištěny proti mechanickému 
poškození během betonáže. 

 3.6 Naměřená data   
Sledování teplot strunovými tenzometry bylo zahájeno s ohledem na nepřístupnost měřícího 

bodu až druhý den po betonáži. Změna teploty v betonové desce měla být od počátku betonáže 
sledována i optickým vláknem, které bylo vyvedeno mimo prostor betonáže. Při betonáži však vlivem 
zpracování betonové směsi došlo k mechanickému poškození kabelu o délce cca 60 m, tudíž nebylo 
možné pomocí optických vláken zaznamenat data popisující teplotu. Po dobu 14 dnů bylo prováděno 
3× denně odečítání teplot ze strunových tenzometrů, současně byla měřena také teplota povrchu 
betonové desky a vnějšího prostředí pomocí bezkontaktního digitálního teploměru. V dalších 
12 dnech probíhalo odečítání již jen 1× denně. Poslední intervaly odečítání teplot byly prováděny po 
7 dnech. 
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Obr. 10: Průběh změny teploty v čase 

Uvedený obr č. 10 popisuje záznam jednotlivých čidel, jejichž výškové umístění je uvedeno 
v legendě a jsou seřazeny sestupně směrem od 0 dolů. Zelená křivka popisuje teplotu prostředí 
a je zřejmé, že především v první fázi tvrdnutí si beton i přes nízké až záporné teploty udržoval 
vlastní teplotu vlivem vývoje hydratačního tepla. Po ukončení hydratace docházelo také ke sbližování 
a ustálení teploty vnějšího prostředí a betonu. 

 3 ZÁVĚR 
Experimentální ověření teoretických předpokladů změn napjatosti základových konstrukcí 

vlivem kolísání teplot vnějšího prostředí, vývoje hydratačního tepla a objemových změn betonu 
je nezbytné pro verifikaci navržených výpočetních modelů [2].  

 
Obr. 11: Pohled na rozestavěný železobetonový objekt superpočítače IT4 

Výsledky měření potvrdily teoretické výpočty [6] a příznivý vliv hydratace betonové směsi 
[3], [4], [5] na teplotu kluzných spár i v zimním období [5], [6]. Porovnáním naměřených 
a vypočtených napětí v betonu a výztuži umožní lépe pochopit chování základů bezprostředně 
po betonáži. Výsledky experimentu pak umožní snížit počet technologicky náročných smršťovacích 
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pruhů, které zpomalují postup stavebních prací. V současné době probíhá další vyhodnocování 
a porovnání experimentálně naměřených dat s numerickými modely nestacionárního teplotního pole 
včetně vývinu hydratačního tepla, viz [2] až [8]. V omezeném režimu se rovněž předpokládá měření 
po celou dobu výstavby a při provozu dokončeného objektu. 
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