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Anotace 

 Optovláknový DTS (Distribution Temperature System) je systém využívající optické 

vlákno jako teplotní snímač. DTS vyhodnotí optický signál procházející vláknem a po 

zpracování poskytuje informace o teplotním profilu podél vlákna.  

 Práce v první části pojednává o betonu a o jeho tepelně-fyzikálních a tepelně-technických 

vlastnostech a v druhé části o problematice měření teplot pomocí DTS. Dále je doplněna o 

experimentální část, kde se ověřili možnosti měření pomocí optického vlákna, zabudovaného 

do betonu, při vysokých teplotách.  

 

Klíčová slova:  beton, betonová směs, vysoká teplota, tepelné vlastnosti, optovláknový DTS, 

 Raman 

 

 

Annotation 

DTS (Temperature Distribution System) is a system using optical fiber as a temperature 

sensor. DTS evaluate the optical signal passing through the fiber and after processing 

provides information on the temperature profile along the fiber.  

 

In the first part of the work deals with the thermo-physical and thermo-technical  

properties of concrete and in the second part about the problems of measuring temperature 

with DTS. It is complemented by experimental part, where was verified possibility of 

measurement using optical fibers, embedded in concrete, at high temperatures. 

 

Key words:  concrete, concrete mixture, high temperature, thermal properties, fiber optic 

 DTS, Raman 
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Seznam použitého značení 

 

A   Plocha [m
2
] 

apod. A podobně 

atd. A tak dále 

č. číslo 

ČSN  Česká státní norma 

DTS Distribuované teplotní systémy (Distribution temperature systems) 

DSTS Distribuované napěťové a teplotní systémy (Distribution strain and 

 temperature systems) 

HSC Vysokopevnostní beton (High-strength concrete) 

m Hmotnost [kg] 

kg Kilogram 

LC Lehký beton 

Tab. Tabulka 

tzn. To znamená   

Obr. Obrázek 

PC Prostý beton (Plain concrete) 

Q      Teplo [J] 

VVN Velmi vysoké napětí 

V  Objem [m
3
] 

  Objemová hmotnost [kg/m
3
] 
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1. Úvod 

  Optovláknové systémy nejsou ve stavebním průmyslu běžně používány, ale možnosti 

jejich využití stále rostou. V této bakalářské práci se ověří možnost dalšího použití 

optovláknového DTS (Distribution Temperature System) v tomto odvětví. Konkrétně při 

přesném snímání teploty v monolitickém betonu, vystavenému teplotnímu namáhání. To je 

možné aplikovat například při sledování hydratačního tepla nebo jako systém požární ochrany 

v tunelech. 

  Práce je rozdělena na tři hlavní části, na teoretickou, experimentální a závěrečnou. 

Teoretická část se zabývá v první kapitole betonem a jeho základním rozdělením. Další 

kapitoly jsou věnovány teplu, tepelným vlastnostem materiálů a vlivu působení vysokých 

teplot na beton. V posledních kapitolách teoretické části jsou popisovány distribuované 

optovláknové systémy. Experimentální část je rozdělena na kapitoly popisující přípravu 

zkušebních vzorků, ověření mechanických vlastností a samotné experimentální měření. V 

poslední kapitole experimentální části je vyjádření výsledků z měření. Závěrečná část 

obsahuje celkové zhodnocení a shrnutí závěrů. 

 

 1.1 Současný stav problematiky 

  V České republice se zatím distribuované optovláknové systémy využívají poměrně 

málo, ale zkouší se uplatnit v mnoha oborech. V energetice a průmyslu jako zařízení 

poskytující informace například o: 

 nelegálních odběrech a únicích média z produktovodů,  

 teplotě podél kabelů VVN,  

 teplotě při vinutí velkých transformátorů.  

 teplotě velkých povrchových i podzemních zásobníků, atd.  

  Slouží i při lokalizaci nelegálních kanalizačních přípojek. V dopravě jako sledovací 

zařízení pro silniční i železniční infrastrukturu. Ve stavebním odvětví pro monitoring mostů a 

tunelů, dále pro sledování a řízení teploty uvnitř velkých objektů a budov, monitorování 

teploty podél přehrad a hrází, zjišťování průsaků vody a mnoho dalších využití. 
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2. Teoretická část 

 2.1 Beton 

  Beton je v současnosti ve většině zemí nejrozšířenější stavební materiál. Podle odhadů 

se například ve Spojených státech nebo v západní Evropě jeho podíl na celkovém objemu 

všech používaných stavebních hmot a materiálů pohybuje okolo 60%. Při takto vysokém 

zastoupení betonu v dnešním stavebnictví se velmi aktuální otázka trvanlivosti a odolnosti 

betonu a s tím souvisí i schopnost sledování mechanických a fyzikálních dějů. A to ve fázi 

výroby i po dobu jeho životnosti. [10] 

  Beton je kompozitní materiál složený z plniva, pojiva a vody. Po smíchání složek a 

zatvrdnutí (hydrataci), vzniká pevný umělý slepenec. Nejčastějším druhem betonu je 

cementový beton, kde je pojivem cement a plnivem kamenivo (písek, štěrk, drť). Vlastnosti 

betonu jsou primárně ovlivněny poměrem jeho základních složek. Zvláštních vlastností lze 

dosáhnout přidáním vhodných přísad a příměsí. 

  Pro prostý beton (bez výztuže) je charakteristická velmi dobrá pevnost v tlaku, ale i 

lomová křehkost. Jeho pevnost v tahu je pouze zlomkem pevnosti v tahu. Je-li potřeba zvýšit 

tuto pevnost, vyztužuje se nejčastěji ocelovými pruty s dostatečnou pevností v tahu a jedná se 

pak o železobeton. Dalšími vlastnostmi betonu je dobrá tvarovatelnost, trvanlivost a možnost 

recyklace. Proto má široké možnosti použití. 

  Aby beton splňoval požadavky, které jsou na něj kladené, musí být vyráběn v dobré a 

stále stejné jakosti. To zabezpečuje řada normativních a doporučených požadavků pro výrobu 

a kontrolu betonu v ČSN EN 206-1, souborem zkušebních metod pro čerstvý beton ČSN EN 

12350-1 až 7 a ztvrdlý beton v ČSN EN 12390-1 až 8. [7] 

 

  2.1.1 Rozdělení betonu 

  Je mnoho druhů betonu i kritérií, podle kterých ho rozdělujeme. Uvádím pouze 

nejběžnější a nejpoužívanější: 

 podle pevnosti: 

o běžný beton (do třídy C 50/60) 
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o vysokopevnostní beton (nad třídu C50/60 pro obyčejný a těžký beton a 

50/55 pro lehký beton)  

 

 podle objemové hmotnosti: 

o lehký beton (menší než 2000       ) 

o obyčejný beton (2000 až 2600       ) 

o těžký beton (větší než 2600       ) 

 

 podle způsobu výroby: 

o monolitický beton (zhotovený a ošetřovaný v místě svého konečného 

použití) 

o prefabrikovaný beton (zhotovený a ošetřovaný na jiném místě, než je jeho 

konečného použití) 

 

 podle vyztužení: 

o prostý beton (bez vyztužení) 

o vláknobeton 

o drátkobeton 

o železobeton 

o předpjatý beton 

 

 2.2 Teplo 

  Teplo     je energie dodávaná v důsledku rozdílu teplot. Energii lze dodávat také 

konáním práce a přenosem hmoty. Příspěvek dodaný teplem není v energii soustavy 

rozlišitelný od příspěvků dodaných jinými způsoby, proto pojem tepelná energie nemá smysl  

Zemensky, 1957) a je často nesprávně užíván. Jednotkou tepla je              . [8] 
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  2.2.1 Šíření tepla materiály 

  Teplo se může šířit: vedením (kondukcí), prouděním (konvencí) nebo sáláním (radiací, 

zářením). Zastoupení jednotlivých způsobů šíření tepla v rámci materiálů je závislé na 

následujících vlastnostech materiálů: 

 pórovitosti (velikosti pórů) a objemové hmotnosti, 

 struktuře, 

 teplotě, 

 typu materiálu (kov – nekov). 

  V pevných látkách se teplo šíří vedením. Šířením tepla prouděním se uplatňuje 

z největší části u kapalin a plynů. Sálání je energetická výměna mezi plochami o různé 

teplotě, která probíhá prostřednictvím elektromagnetického záření. 

  U porézních nebo mezerovitých stavebních materiálů se kromě kondukce uplatňují i obě 

další složky. V případě materiálů s většími póry a mezerami není proudění plynů či par 

zanedbatelné. Na protilehlých plochách pórů či mezer dochází také k šíření tepla sáláním. 

 

  2.2.2 Vliv tepla na materiály 

  Účinkem tepla předaného do materiálu dochází ke změně jeho teploty. V důsledku 

teplotní změny pak dochází ke změnám v rozměru. Zároveň dochází ke změnám 

mechanických vlastností (např. pevnosti, tvrdosti, tažnosti). Teplotní závislost, různě 

výraznou, vykazují všechny materiálové charakteristiky. 

  Délkové (objemové) změny vyvolané v materiálu v důsledku působení tepla mohou vést 

ke vzniku trhlin. V tomto směru jsou zvláště citlivá souvrství tvořená vrstvami s rozdílnou 

teplotní roztažností. Teplo může v materiálu vyvolat i další zásadní změny vedoucí až 

k narušení celistvosti (rozpad po vysušení, zuhelnatění účinkem žáru). 

 

 2.3 Tepelné vlastnosti stavebních materiálů 

  Jsou důležité především z hlediska stavebních materiálů, ze kterých jsou zhotoveny 

konstrukce, oddělující prostředí s rozdílnými teplotními, vlhkostními a tlakovými parametry. 
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Materiálové vlastnosti, které charakterizují vedení tepla, lze rozdělit na tepelně-fyzikální 

(měrná tepelná vodivost, tepelná kapacita, teplotní lineární délková roztažnost, součinitel 

objemové teplotní roztažnosti) a na tepelně-technické (tepelná jímavost, součinitel teplotní 

vodivosti, tepelný odpor vrstvy materiálu, součinitel prostupu tepla). Hodnoty tepelně 

fyzikálních veličin jsou v normě ČSN 73 0540 vyjádřeny pomocí: 

 normálové hodnoty, statisticky vyhodnocené z naměřených hodnot tak, aby 

zahrnovala variabilitu hodnot veličiny způsobenou v procesu výroby, to je aby tato 

hodnota nebyla běžně překročena, s předem stanovenou spolehlivostí, 

 charakteristické hodnoty, stanovené normalizovaným postupem, statisticky 

vyhodnocené z naměřených hodnot pro stanovenou charakteristickou hodnotu vlhkosti 

    tak, aby zahrnovala variabilitu hodnot veličiny způsobenou v procesu výroby, to 

je aby tato hodnota nebyla běžně překročena, s předem stanovenou spolehlivostí, 

 výpočtové hodnoty stanovené výpočtem podle této normy na základě normové nebo 

charakteristické hodnoty, koeficientů, přirážek, hodnot určujících vlastností apod. tak, 

aby zohledňovala podmínky zabudování materiálu ve stavební konstrukci a její užití, 

podmínky provozu budovy a aby zahrnovala i variabilitu hodnot veličiny způsobenou 

v procesu výroby, to je aby tato hodnota nebyla běžně překročena, s předem 

stanovenou spolehlivostí. [7] 

 

   Výpočtovou hodnotou může být popřípadě také hodnota stanovená přímo z tabulek 

ČSN 73 0540-3. Hodnoty tepelně-fyzikálních veličin v dnes již neplatné normě ČSN EN 

12524 jsou vyjádřeny pomocí návrhové hodnoty, brané jako hodnota tepelné vlastnosti 

stavebního materiálu za specifikovaných vnějších a vnitřních podmínek, které mohou být 

považovány za typické pro chování materiálu zabudovaného do stavebního dílce. 

 

 2.4 Tepelně-fyzikální veličiny 

  Přehled veličin počítaných mezi tepelně-fyzikální spolu s jejich značením je uveden 

v tabulce č. 1. 
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Tab. č. 1 Přehled tepelně-fyzikálních veličin 

Název veličiny Značení Jednotky 

Součinitel tepelné vodivosti               

Měrná tepelná kapacita                

Součinitel lineární teplotní 

roztažnosti 
        

Vlhkostní součinitel materiálu        

 

 2.4.1 Měrná tepelná vodivost a součinitel tepelné vodivosti 

  Měrná tepelná vodivost je základní tepelně-fyzikální vlastností homogenních stavebních 

materiálů. Vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo v případě, kdy není ve všech jeho místech 

stejná teplota. Měrnou tepelnou vodivost materiálů charakterizuje součinitel tepelné vodivosti 

           , který vyjadřuje schopnost homogenního izotropního materiálu vést teplo. Je 

možné jej také charakterizovat jako přenášený tepelný výkon     plochou homogenního 

izotropního materiálu o velikosti 1 m
2
 do vzdálenosti 1 m při teplotním rozdílu jednoho 

stupně 1    . 

  V ČSN 73 0540 je vedle součinitele tepelné vodivosti             homogenních 

materiálů definován také ekvivalentní součinitel teplotní vodivosti                , který 

vyjadřuje schopnost nehomogenní vrstvy materiálu dané tloušťky šířit teplo a kvantifikuje 

vliv všech způsobů sdílení tepla. V ČSN 73 0540 jsou také uvedeny i tabulkové hodnoty 

součinitelů tepelné vodivosti stavebních materiálů (viz Obr. č. 1). Velikost součinitele tepelné 

vodivosti materiálu závisí na: 

 vlhkosti, viz Obr. č. 4 

 pórovitosti (objemové hmotnosti), viz Obr. č. 3 

 struktuře (izotropie – anizotropie) 

 teplotě 
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Obr. č. 1: Normové, charakteristické a návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních 

vlastností vybraných materiálů [2] 

  Součinitel tepelné vodivosti materiálů se dosazuje do tepelně-technických výpočtů 

vlastností stavebních konstrukcí. Požadavky na tepelně-technické stavebních konstrukcí jsou 

uvedeny v ČSN 73 0540-2, a to na základě požadovaných a doporučených hodnot součinitele 

prostupu tepla              , který nahradil, dříve používaný parametr stavebních 

konstrukcí, odpor konstrukce při prostupu tepla             . 

 Podle velikosti součinitele tepelné vodivosti můžeme vybrané materiály rozdělit na: 

 vysoce tepně-izolační s tepelnou vodivostí od cca 0,03           do 0,10 

          a objemovou hmotností do 500       , 

 materiály s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi s tepelnou vodivostí od 0,10 

          do 0,30           a objemovou hmotností od 500        do 

800       , 

 materiály se středními tepelně-izolačními vlastnostmi s tepelnou vodivostí od 0,30 

          do 0,60           a objemovou hmotností od 800        do 

1600       , 
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 materiály s běžnými tepelně-izolačními vlastnostmi s tepelnou vodivostí od 0,60 

          do 1,25           a objemovou hmotností od 1600       do 

2400 kg.m
-3

, 

 velmi tuhé anorganické materiály s tepelnou vodivostí od 1,25           do 3,50 

          a objemovou hmotností větší 2400       ,[7] 

 

Obr. č. 2: Vliv objemové hmotnosti na měrnou tepelnou vodivost vybraných materiálů: 1- 

lehký beton z experlitu, 2- pórobeton, 3- plynosilikát, 4- lehká beton z keramzitu, 5- cihelný 

střep [7] 

  Vlhkost materiálu má velký vliv na velikost součinitele tepelné vodivosti. Zvyšování 

vlhkosti materiálu dochází k růstu součinitele tepelné vodivosti, a proto i k poklesu tepelně-

izolačních vlastností materiálu (viz Obr. č. 3). Je to způsobeno tím, že součinitel tepelné 

vodivosti vody za klidu (0,58          ) je cca 25x větší než vzduchu (suchý neproudící 

vzduch má                    ) ale také tím, že v pórech dochází k přemisťování 

vlhkosti ve směru tepelného spádu (gradientu) a k šíření tepla prouděním. Závislost mezi 

velikostí součinitele tepelné vodivosti a velikostí vlhkosti je pro každý materiál odlišná. 
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Obr. č. 3: Vliv vlhkosti na součinitele tepelné vodivosti [11] 

  V případě, že dojde ke zmrznutí vlhkosti v pórech materiálu, dochází k dalšímu poklesu 

jeho tepelně-izolačních vlastností v porovnání se stavem, kdy nebyla vlhkost v pórech zmrzlá, 

protože součinitel tepelné vodivosti zmrzlé vody při – 10 °C je              . 

  Protože součinitel tepelné vodivosti suchého neproudícího vzduchu má řádově nižší 

velikost než u hutných materiálů, znamená každé zvýšení jeho obsahu snížení velikosti 

součinitel tepelné vodivosti uvedených materiálů (viz obr. č. 4.). Ale v případě materiálů 

s velkými póry dochází v pórech k šíření tepla prouděním, tudíž při zvyšování pórovitosti 

těchto materiálů dojde i k nárůstu jejich součinitele tepelné vodivosti. Pro zvýšení tepelně-

izolačních vlastností materiálů je výhodnější větší množství malých pórů (viz tab. č. 2.). 

Tab. č. 2  Velikost součinitele tepelné vodivosti v závislosti na velikosti pórů v materiálu 

Průměr pórů d (mm) 0,1 0,5 1,0 2,0 5,0 

                0,024 0,026 0,026 0,026 0,026 
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Obr. č. 4: Vliv pórovitosti na součinitele tepelné vodivosti [7] 

  U pórovitých materiálů dochází se zvyšováním jejich teploty k intenzivnějšímu sálání 

v pórech a ke zvýšení tepelné vodivosti uzavřeného vzduchu. Protože v pórovitém materiálu 

je přenos tepla póry rozhodující (zvláště při malém obsahu pevné fáze), lze říci, že s rostoucí 

teplotou se bude zvyšovat i velikost součinitele tepelné vodivosti pórovitého materiálu. 

  U hutných materiálů dochází taktéž ke změně velikosti součinitele tepelné vodivosti 

v závislosti na teplotě. Vztah je pro každý materiál individuální, v běžné stavební praxi lze u 

většiny materiálů (výjimkou jsou některé polymery) tuto závislost zanedbat. 

 

  2.4.2 Měrná tepelná kapacita 

  Měrná tepelná kapacita (měrné teplo)                vyjadřuje množství tepelné 

energie, kterou je třeba dodat 1 kg materiálu, aby se zvýšila jeho teplota o 1 K. Definice 

měrné tepelné kapacity předpokládá izobarický (tlak se nemění) průběh celého procesu. 

  Z praktického hlediska je důležité, aby byla přesně definována vlhkost materiálu. Měrná 

tepelná kapacita vody je velmi vysoká (4186            ) a přítomnost vody proto značně 

ovlivňuje výsledek. Měrná tepelná kapacita materiálů se dosazuje do tepelně-technických 

výpočtů (např. výpočet tepelné jímavosti či součinitele teplotní vodivosti). 

   



 

20 

 

Velikost měrné tepelné kapacity materiálů závisí z velké části na: 

 vlhkosti  

 teplotě.  

 

 

Obr. č. 5: Měrná tepelná kapacita              vybraných materiálů [7] 

 

  ČSN 73 0540 obsahuje tabulkové hodnoty měrné tepelné kapacity (viz Obr. č. 1) a 

ekvivalentní tepelné kapacity                  stavebních materiálů. Pro závislost mezi 

vlhkostí a měrnou tepelnou kapacitou materiálů platí, že se zvyšující se vlhkostí roste i 

velikost měrné tepelné kapacity. Orientační závislost mezi velikostí měrné tepelné kapacity a 

vlhkostí materiálu lze vypočítat podle vztahu: 

                ,                      (1) 

kde   je měrná tepelná kapacita materiálu při hmotnostní vlhkosti                ,    je 

měrná tepelná kapacita materiálu v suchém stavu              a    je hmotnostní vlhkost 

(%). [7] 

  Pro popis vztahu mezi teplotou a měrnou tepelnou kapacitou není žádný obecně platný 

vzorec. Tato závislost je zcela specifická pro každý druh materiálu. Změny velikosti tepelné 

kapacity materiálů dosahují (např. u některých makromolekulárních materiálů) i několika set 

procent. 

  Za běžných teplot jsou velikosti měrné tepelné kapacity materiálů v suchém stavu 

následující: 

 anorganické materiály přibližně od 840 do 1500             
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 organické materiály uměle vyrobené a směsí anorganicko-organických materiálů 

přibližně od 1000 do 2500            

 organické materiály přírodního původu okolo 2500            

 

  2.4.3 Teplotní lineární délková roztažnost 

  Při zahřívání a ochlazování materiálů dochází k jejich vratným délkovým a objemovým 

změnám. Lze je vyjádřit pomocí součinitele délkové (lineární) teplotní roztažnosti       , 

který vyjadřuje reakci materiálů na změnu teploty. Při zvýšení velikosti teploty materiálu se 

zvětšují rozměry ve všech třech směrech. Při poklesu teploty materiálu se rozměry materiálu 

ve všech třech směrech zmenší. [7] 

 

Obr. č. 6: Součinitel délkové teplotní roztažnosti            vybraných materiálů [7] 

  Pro materiály tvořící stavební konstrukce se vzhledem k jednomu převládajícímu 

rozměru teplotní roztažnost většinou posuzuje pouze podle změny jejich délky   . Součinitel 

teplotní délkové roztažnosti tedy vyjadřuje závislost mezi změnou délky materiálu a změnou 

jeho teploty podle vzorce: 

             ,                      (2) 

kde    je přírustek délky (m),   je součinitel lineární tepelné roztažnosti      ,    je měrná 

délka při výchozí teplotě (m) a    je změna teploty (K). 

  U většiny tradičních materiálů se součinitel lineární teplotní roztažnosti pohybuje mezi 

6 a 16.10
-6

    . Makromolekulární materiály (plasty) mají součinitel řádově větší, asi 80 až 

200.10
-6

     (viz Obr. č. 6). S jejich odlišnou teplotní roztažností je potřeba počítat při jejich 
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kombinaci s tradičními materiály. Pro beton a ocel se uvažuje hodnota součinitele lineární 

teplotní roztažnosti stejná, a sice 10 až 12.10
-6

    . U složeného materiálu je výsledná 

hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti závislá na teplotních roztažnostech 

jednotlivých složek a jejich vzájemnému poměru. Při větších rozdílech jejich součinitelů 

vzniká však při změně teploty v materiálu vnitřní pnutí. [7] 

 

  2.4.5 Součinitel objemové teplotní roztažnosti 

 

  Součinitel objemové teplotní roztažnosti   lze přibližně určit ze vztahu 

                                (3) 

kde   je součinitel délkové lineární roztažnosti. 

  Součinitel objemové roztažnosti je samozřejmě i přímo experimentálně ověřitelná 

veličina. Určuje se na základě měření objemu zkušebních těles při různých teplotách. 

 

 2.5 Tepelně-technické veličiny 

  S tepelně izolačními vlastnostmi materiálů souvisí i dále popsané tepelně-technické 

veličiny (tepelná jímavost, součinitel teplotní vodivosti, tepelný odpor vrstvy materiálu) viz 

Tab. č. 3. 

  Výpočet uvedených tepelně-technických vlastností materiálů lze provést, pokud jsou 

známé číselné hodnoty tepelně-fyzikálních vlastností materiálů (součinitel tepelné vodivosti, 

měrná tepelná kapacita atd.). 

Tab. č. 3 Tepelně-technické veličiny 

Název veličiny Značení Jednotky 

Tepelná jímavost                  

Tepelná jímavost podlahy                     

Součinitel teplotní vodivosti            

Součinitel prostupu tepla               

Tepelný odpor vrstvy materiálu              
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  2.5.1 Tepelná jímavost materiálů 

  Tepelná jímavost vyjadřuje schopnost materiálu přijímat nebo uvolňovat teplo. Čím 

větší je velikost tepelné jímavosti materiálu, tím méně materiál přijímá i uvolňuje teplo. 

Naopak nízká hodnota tepelné jímavosti vyjadřuje, že materiál rychle přijme teplo i rychle 

teplo uvolní. 

  Tepelná jímavost materiálu má rozměr               a vypočítá se ze vztahu: 

           ,                        (3) 

kde   je součinitel tepelné vodivosti materiálu (          ,   je měrná tepelná kapacita 

materiálu (            a    je objemová hmotnost materiálu         . 

  Na výsledné velikosti tepelné jímavosti se podstatně podílí velikost objemové hmotnosti 

materiálu. Z uvedeného důvodu dosahují vysokých hodnot tepelné jímavosti kovy ve srovnání 

s ostatními stavebními materiály. Naopak nízké hodnoty tepelná jímavosti mají tepelně 

izolační materiály. [Svoboda] 

 

Obr. č. 7: Tepelná jímavost                 vybraných materiálů [7] 

 

  V ČSN 73 0540 je, kromě tepelné jímavosti, zavedená ještě tepelná jímavost podlahy, 

která se určuje jako druhá odmocnina z hodnoty tepelné jímavosti a má rozměr         

       . Tato veličina je terminologicky zavedená nešťastně a snadno může dojít k záměně 

se samotnou tepelnou jímavostí. K možné záměně obou veličin přispívá, že tepelná jímavost 

podlahy (definována výše uvedeným způsobem) je obecnou materiálovou charakteristikou. 

Protože je dobrým ukazatelem toho, jak teple působí materiál na dotek, používá se často při 



 

24 

 

hodnocení jiných materiálů než podlahových. Termín ,,tepelná jímavost podlahy“ je při 

takovém použití ovšem nevhodný a poslední slovo se často vypouští. Rozměru uváděné 

veličiny nazývané tepelná jímavost je proto vždy dobré věnovat pozornost. 

 

Obr. č. 8: Tepelná jímavost podlahy                  vybraných materiálů [7] 

 

  2.5.2 Součinitel teplotní vodivosti 

  Součinitel teplotní vodivosti materiálu je veličina o rozměru       , která vyjadřuje 

schopnost materiálu o defivované vlhkosti vyrovnávat rozdílné teploty při neustálém vedení 

tepla. Hodnoty tepelné jímavosti a teplotní vodivosti materiálů tvořících obvodové konstrukce 

jsou rozhodující při neustáleném teplotním stavu (např. přerušované vytápění nebo kolísání 

teploty v interiéru). Čím je velikost součinitele teplotní vodivosti materiálu vyšší, tím rychleji 

probíhá vyrovnání teplot. Akumulační schopnost materiálu je tím větší, čím více tepla je 

materiál schopen přijmout a čím pomaleji toto teplo odevzdává okolí. 

 Součinitel teplotní vodivosti lze vypočítat ze vztahu: 

    
 

    
 ,                         (4) 

kde   je součinitel tepelné vodivosti materiálu (          ,   je měrná tepelná kapacita 

materiálu (            a    je objemová hmotnost materiálu         . 

  V případě, kdy je teplotní vodivost materiálu nízká a tepelná jímavost vysoká, se 

vytápěný prostor bude sice déle ohřívat, ale po přerušení ohřevu si dosaženou teplotu delší 

dobu udrží (pokles dosažené teploty bude pozvolný). 
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  2.5.3 Tepelný odpor vrstvy materiálu 

  Vyjadřuje tepelně-izolační vlastnosti konkrétní tloušťky materiálu. Čím vyšší je tepelný 

odpor vrstvy materiálu, tím vyšší je i její tepelně-izolační schopnost. Vysokých hodnot 

tepelného odporu dosahují materiály s nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti   

(           . K získání dobrých hodnot tepelného odporu pak stačí relativně slabá 

tloušťka. Příkladem je dodatečné zateplování budov pomocí vysoce tepelně-izolačních 

materiálů (např. polystyrénu, skelných nebo minerálních vláken) používaných v tloušťkách od 

cca 5 cm do 20 cm. 

  Tepelný odpor vrstvy materiálu (          se určí ze vztahu: 

    
 

 
 ,                           (5) 

kde   je tlošťka vrstvy materiálu kolmá na směr tepelného toku     a   je součinitele tepelné 

vodivosti (          . 

 

  2.5.4 Součinitel prostupu tepla 

  Není charakteristikou homogenní ani nehomogenní vrstvy materiálu, ale vztahuje se 

k vlastnostem konstrukce. Z hlediska jeho důležitosti v rámci tepelně-technických vlastností 

konstrukcí, na kterých se neodmyslitelně podílejí i tepelně-fyzikální vlastnosti jednotlivých 

materiálů, se o něm zmiňuje i následující text.  

  Dle ČSN 73 0540-2 je tepelně-technickou veličinou charakterizující tepelně-izolační 

schopnost konstrukce součinitel prostupu tepla              , který od data platnosti 

uvedené normy [Norma 73 0540-4] nahradil, do té doby běžně používanou, veličinu odpor 

konstrukce při prostupu tepla    (          [73 0540-3]. V roce 2002 tak došlo ke 

sjednocení tepelně-technických veličin vztahujících se na průsvitné a neprůsvitné konstrukce. 

V ČSN 73 0540-2 vydané v roce 2007 jsou uvedeny požadované hodnoty součinitelů 

prostupu tepla stavebních konstrukcí včetně výplní otvorů (zasklení a rámů). [7] 
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Obr. č. 9: Závislosti tepelného odporu    (          na součiniteli prostupu tepla 

              [8] 

 

 2.6 Beton a vysoká teplota 

  Beton jako nehořlavý materiál je značně ovlivňován zvýšenými teplotami. Dochází 

k dočasným nebo trvalým změnám jeho mechanických a fyzikálních vlastností. 

 

  2.6.1 Vliv vyšších teplot na mechanické vlastnosti nevyztuženého betonu  

  Teplota ovlivňuje pevnost i ostatní charakteristiky betonu, jako například modul 

pružnosti. Dojde-li k zahřívání beton na 100°C, začíná se odpařovat volná a z části i fyzikálně 

vázaná voda, to přispívá k částečnému zvýšení jeho pevnosti, avšak poklesu modulu pružnosti 

(viz Obr. č. 10). V intervalu mezi 100-400°C se pevnost v tlaku příliš neliší od původní 

hodnoty. V rozmezí teplot 100-200°C je zvýšení pevnosti běžných betonů pozitivně 

ovlivňováno nehydratovanými jádry cementu. U prostých betonů teploty 200-300°C při 

delším působení (max. 10 hodin) nesnižují jejich pevnost. Při teplotě 400 až 500°C dochází 

k uvolňování chemicky vázané vody (vápenného hydrátu) a vznikající pára způsobuje 

uvolňování vazeb. Proto se rychle zmenšuje pevnost i modul pružnosti betonu a s narůstající 

teplotou tento pokles pokračuje, pouze u žáruvzdorných betonů v rozmezí teplot 800-1000 °C 

se pevnost nepatrně zvyšuje (Obr. č. 10). Při teplotě 1600 °C se beton začíná tavit. [9] 
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Obr. č. 10: Změna pevnosti betonu v tlaku vyvolaná vysokými teplotami (pevnost betonu za 

normální teploty = 100%); plné křivky (a) vymezují oblast pro betony různého složení a 

výsledku zkoušek různých autorů, (b) znázorňuje žáruvzdorné betony [9] 

  Na základě dříve prováděných krychelných zkoušek pevnosti betonu v tlaku je možné 

konstatovat, že beton zahřátý pod teplotu 500 °C získává časem opět z ovzduší vlhkost a 

nabývá i většinu své původní pevnosti. Po roce pak jeho pevnost dosahuje asi 90 % původní 

pevnosti. Změna pevnosti v tlaku betonu s křemičitým kamenivem v závislosti na teplotě je 

uvedena na Obr. č. 11. Při krátkodobém působení teploty kolem 500 °C se kvalita prostých 

betonů v podstatě nemění. Pro závislost pevnosti v tlaku na teplotě platí pro nevyztužené 

betony tyto závěry: 

 zatížené vzorky vykazují menší úbytek pevnosti než vzorky nezatížené, 

 ztráta pevnosti u betonů s menším obsahem cementu je menší než u betonů s vyšším 

obsahem cementu, tzn. poměr cementu a kameniva se výrazně podílí na ztrátě 

pevnosti 

  vodní součinitel a původní pevnost mají zanedbatelný vliv, 

 betony po vychladnutí vykazují větší ztrátu pevnosti ve srovnání s původní hodnotou, 

 druh kameniva ovlivňuje průběh změn pevnosti betonu v intervalu 20 – 500 °C; 

 ztráta pevnosti je u lehkých betonů menší než u betonů hutných (Obr. č .12) 
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Obr. č. 11: Změna pevnosti v tlaku betonu s křemičitým kamenivem v závislosti na teplotě. 

Plný průběh je původní pevnost a čárkovaný průběh je pevnost vyvolaná dodatečně 

přijatou vlhkostí [9] 

 

Obr. č. 12: Pevnost v tlaku hutného a lehkého betonu v závislosti na teplotě [9],  

I- hutný beton, II – lehký beton 

 

  Vliv vyšších teplot na hodnotu modulu pružnosti je podobný jako pevnosti v tlaku. Ve 

srovnání s druhem cementu, který se na změně modulu pružnosti podílí v malé míře, druh 

kameniva má podstatný vliv. Tak například betony s křemičitým kamenivem mají úbytek 

modulu pružnosti velmi nízký (Obr. 5.13). Při vhodně zvoleném kamenivu nejlépe odolávali 

vysokým teplotám dříve rozšířené betony z hlinitanového cementu.  
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Obr. č. 13: Modul pružnosti betonů v závislosti na teplotě. [9], 

I- hutný beton, II – lehký beton 

 

  Teplotu, která působila na povrch betonu můžeme zjistit podle nevratných změn 

cementového tmele, například pomocí termogravimetrických nebo dilatometrických metod. 

Teplotu lze odhadnout i podle změny barvy po dosažení 300 – 380 °C. Pro betony obsahující 

kameniva z vápence ze šedé na žlutou. Beton trvale vystavený teplotám nad 350 °C je často 

porušen na povrchu malými viditelnými trhlinkami nebo je povrchová vrstva v důsledku 

expanze vodní páry odprýsknutá.  

 

  2.6.2 Vliv vyšších teplot na fyzikální vlastnosti nevyztuženého betonu  

  Tepelná vodivost betonu je přibližně 1,5   větší než vodivost cihelného zdiva. Je velmi 

proměnná, závisí na vlastnostech přísad, na hutnosti, teplotě a vlhkosti betonu. Nejlépe vedou 

teplo betony s křemennými přísadami s příměsí čediče, strusky nebo pemzy. Největší vliv na 

vedení tepla má hutnost a vlhkost betonu. Nejlépe vedou teplo vlhké a hutné betony s velkým 

podílem cementu a těžkou křemenitou příměsí. Tepelná vodivost lehkých a suchých 

betonových konstrukcí je proti tomu podstatně menší (Obr. č. 5.14).  

  U portlandských cementů dochází vypuzováním vody k jejich smršťování, které značně 

roste při teplotách do 500 °C. Při vyšších teplotách probíhá dehydratace hydroxidu 

vápenatého na oxid vápenatý. Toto smrštění je trvalého charakteru (dosahuje až 0,5% 
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objemu) a způsobuje na povrchu trhlinky. Pokud dojde k ochlazení, může nastat nová 

hydratace oxidu vápenatého, doprovázená růstem objemu. U hlinitanového cementu se při 

hydrataci netvoří vápenné hydráty a krystalická voda se vypuzuje bez většího smršťování 

betonu. Objemové změny vyvolané tepelnými účinky jsou výraznější u betonů vyšších tříd 

než u betonů nižších pevností a jsou ovlivňovány složením. Mokré betony ovlivňují 

především měrné teplo – při teplotách do 200 °C vykazují až dvojnásobné hodnoty 

vysušených betonů (Obr. č. 15). 

 

Obr. č. 5.14: Tepelná vodivost betonů v závislosti na teplotě, BK- hutný beton s křemičitým 

kamenivem, BV- hutný beton s vápenným kamenivem, LB- lehký beton s keramzitovým 

kamenivem, vyšrafovaná plocha vyznačuje rozptyl zahraničních měření [9] 

 

Obr. č. 5.15: Měrné teplo v závislosti na teplotě [9] 

  Vlastnosti betonu ve vyšších teplotách, do značné míry ovlivňují i změny vlastností 

použitého kameniva. Ty se mění s rychlostí růstu teplotní roztažnosti a mírou trvalých změn, 
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setrvávajících po ochlazení. Některá kameniva se vypalují (vápence), pukají (křemeny, 

křemence) nebo se taví (strusky). Betony s kamenivem z vápencových štěrků, čediče, škváry 

a pemzy vykazují malé objemové změny. U křemene při teplotách kolem 575 °C dochází 

k modifikačním i objemovým změnám a k trvalému protažení po ochlazení, dosahující 3,5%. 

Teplotní roztažnost   se u hutných a lehkých betonů výrazně liší v oblasti teplot nad 400 °C 

(viz Obr. č. 16). Pórovité kamenivo z pemzy a škváry vyhovuje i při teplotách kolem 1000 °C. 

Slída v písku se vysokými teplotami rozpadá se a vyvolává v betonu četné trhliny. [9] 

 

Obr. č. 16: Teplotní roztažnost betonů, I- hutné betony, II- lehké betony [9] 

  Závislost teplotní a objemové hmotnosti betonu s křemičitým kamenivem je 

zanedbatelná. Beton s vápenitým kamenivem však vykazuje výrazný úbytek objemové 

hmotnosti v oblasti 800 °C, způsobený tepelným rozkladem vápencových složek. Rozdíl 

teplotních deformací cementového tmelu a kameniva vyvolává vznik lokálních napětí, ve 

vzájemných dotykových plochách, které pak narušují soudržnost složek betonu nejen při 

vysoké teplotě, ale i po vychladnutí. Vlhkost se výrazně podílí na vzniku destruktivního 

odštěpování betonu. Při nulové vlhkosti k destruktivnímu odštěpování nedochází. 

  Napětí mohou být také způsobena tepelným prostupem a postupným prohříváním, při 

kterém dochází k objemovým změnám jednotlivých vrstev materiálu. Tyto změny jsou vlivem 

tepelného spádu rozdílné v závislosti na jejich vzdálenosti od povrchu betonu vystaveného 

vysokým teplotám. Teplotní spád i vznikající napětí dosahuje vysokých hodnot zejména při 

náhlém ochlazení a způsobuje poškození betonu. Kromě toho nastane trvalými tepelnými 

deformacemi i chemickými změnami zvětšení objemu a pokles hutnosti. To samo o sobě 

snižuje pevnost betonu.  
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 2.7 Optovláknové distribuované systémy 

  Jedná se o moderní prostředky v oblasti senzorové techniky, využívající optické vlákna 

(kabely) jako elementy ke snímání teplot nebo mechanického napětí. Můžeme tak získat 

teplotní profil nebo profil napětí podél celé délky vlákna v jednom okamžiku.  

  Distribuované snímání teploty a napětí nachází uplatnění v mnoha oblastech: distribuce 

elektrické energie, stavební průmysl, geologické měření, detekce požáru, monitorování 

životního prostředí. Distribuované senzory jsou stále více užívány pro snímání teploty a 

odlehčené sledování. Hlavní výhodou distribuovaných teplotních senzorů ve srovnání s 

konvenčními nebo bodovými senzory je v jejich schopnosti nepřetržitě a přesně sledovat 

teplotu na dlouhé vzdálenosti s vysokým prostorovým rozložením. Další výhody jsou [15]: 

 odolnost vůči elektromagnetickému záření, 

 bezpečné použití v hořlavých a výbušných prostředích, 

 odolnost vůči agresivním prostředím, 

 současně odečíst několik tisíc naměřených hodnot, 

 snadná instalace a téměř žádná údržba, 

 okamžitá lokalizace změn teploty, tlaku, poruchy a události, 

 délka optického vlákna až do 10 km, 

 dlouhodobé monitorování (až 30 let). 

  Optické senzory mají některé podstatné nevýhody. Při instalaci a užívání je důležité, 

aby se předešlo nadměrným vnitřním a vnějším ztrátám (útlumu) signálu v optickém vlákně. 

Vnitřní ztráty vznikají z důvodu rozptylu a absorpci signálu v optickém vlákně. Konektory, 

ohyby a mechanické poškození tvoří vnější ztráty. Nadměrný útlum vede k postupnému 

zhoršování nebo k úplné ztrátě signálu ve vlákně. 

 

Obr. č. 17: DTS senzor [16] 
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  2.7.1 Princip funkce a rozdělení DTS 

  Technologicky jsou optovláknové distribuované systémy založeny na principu 

optického reflektometru (OTDR- Optical Time-Domain Reflectometry). Zdroj signálu vyšle 

do vlákna světelný impulz o definované vlnové délce, velikosti a době trvání. Část optického 

impulzu se vrací ke zdroji se stejnou vlnovou délkou, jakou měl původní vyslaný impulz, jde 

o tzv. elastický Rayleigho rozptyl. Jiná část světelného impulzu se vrací s odlišnou vlnovou 

délkou, než měl původní impulz a jde o tzv. neelastický rozptyl. Tyto neelastické rozptyly 

mají za následek nelineární jevy: Ramanův a Brillouinův rozptyl [16]. Pomocí amplitudové 

analýzy odražené energie dokáže senzor určit s velkou přesností teplotní i mechanické 

namáhání podél vlákna. Spektra a posuny jednotlivých nelineárních jevů jsou znázorněny na 

Obr. č. 19. Podle typu nelineárního rozptylu, který detektor využívá ke své funkci, 

rozdělujeme tyto systémy na: 

 DTS (Distribution temperature system) systémy detekující stimulovaný Ramanův 

rozptyl. 

 DSTS (Distribution strain and temperature system) systémy detekující stimulovaný 

Brillouinův rozptyl  

  Pod pojmem rozptyl rozumíme změnu šíření světla. Světlo je elektromagnetické vlnění. 

Rozptyl světla nastane, pokud elektromagnetické vlny narazí na překážku nebo 

nehomogenitu a změní svou dráhu šíření. Elektrické pole elektromagnetické vlny šířící se 

prostředím, působí na elektrony atomů a molekul. Tyto elektrony vyzařují sekundární vlny a 

ty se šíří do všech směrů a proto jsou označované jako rozptyl světla. Rozptyl světla 

v homogenním prostředí není možný, protože rovinná světelná vlna se šíří v prostředí jen 

v přímém směru a do stran se nerozptyluje. Tato podmínka je splněna jen pro ideálně 

homogenní prostředí. Rozptyl světla je podmíněný jen nehomogenitou prostředí. [12] 

 

Obr. č. 18: Schéma DTS [12] 
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Obr. č. 19: Spektra a posun rozptýleného záření [12] 

    

  2.7.2 DTS využívající Ramanův rozptyl 

  Tento systém využívá optické vlákno pouze jako snímač teploty. Umožní jediným 

měřením získat několik set až tisíc hodnot teploty a určit tak profil teploty podél optického 

vlákna. Jak už bylo uvedeno, analyzuje se světlo, které se vrací zpět do vyhodnocovací 

jednotky. DTS senzor zkoumá chování signálu v bočních pásmech, nikoliv signál na stejné 

vlnové délce, jakou se do vlákna svítí. Vzdálenější pásma jsou označována jako Ramanova 

pásma (Obr. č. 19). 

  Optické vlákno je vyrobeno z legovaného křemíkového skla. Křemíkové sklo je forma 

křemíkového dioxidu s amorfní strukturou krystalové mřížky. Změna teploty v okolí 

optického vlákna způsobí rozkmitání krystalové mřížky uvnitř struktury optického vlákna. 

Světlo, které dorazí do této teplotně vyvolané molekulární oscilace, nastane interakce mezi 

částicemi světla (fotony) a elektrony molekuly. Část odraženého rozptýleného záření, u 

kterého dojde ke změně vlnové délky a frekvence oproti původnímu záření se nazývá 

Ramanův rozptyl. [16] 
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   DTS senzor srovnává signál z tzv. Stokesovy a Anti-Stokesovy části. Nejdůležitější je 

anti-Stokesova část spektra. Mění velikost své intenzity v závislosti na změně teploty podél 

optického vlákna. Stokesova část spektra je tepelně nezávislá, proto principiálně DTS systém 

pracuje na základě změny intenzity anti-Stokesovy části spektra vůči Stokesové části a 

výsledný poměr definuje teplotu v daném místě. [15,12]  

  Systém je konfigurovány podle aplikace, podle toho, zda je prioritní rychlá reakce, nebo 

vysoká přesnost a také podle toho, o jakou vzdálenost se jedná. Přesnost měření teploty závisí 

na integrační době, po kterou probíhá měření a na počtu iterací při výpočtech. Tyto parametry 

jsou nastavovány před každým měřením a platí, že čím je doba integrace delší a počet iterací 

větší, tím jsou přesnější získané hodnoty [14].  

  Prostorové rozlišení DTS systému je standardně 1 m s teplotním rozlišením 0,01 °C. 

Dosah je 8-10 km a využívá mnohovidová optická vlákna (Obr. č. 20)  [16]. 

 

Obr. č. 20: Základní typy optických vláken [15] 

 

  2.7.3 DSTS využívající Brillouinův rozptyl 

  Podobně jako systémy DTS také systémy DSTS, jsou schopny snímat teplotu, ale i 

mechanické namáhání (tah, tlak) podél vlákna. K vyhodnocení se používají boční pásma blíže 

k nosné vlnové délce, tzv. Brillouinova pásma.  

  Brillouinův rozptyl vzniká jako výsledek vzájemného interakce šířícího se optického 

signálu a akustických vln v GHz rozsahu, přítomných v křemenném vlákně, umožňující vznik 
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frekvenčně posunutých složek. Výsledkem toho je takzvaný Brillouinův frekvenční posuv, 

který nese lokální informaci o teplotě a pnutí vlákna. [16] 

 U systémů DSTS je snímán integrální vliv teploty a namáhání a pokud chceme snímat 

pouze jednu z obou veličin, musíme najít způsob, jak to zařídit. Zpravidla se používá optický 

kabel, který je schopen jedno vlákno zafixovat ke struktuře a přenášet na něj deformace 

struktury a druhé, které je volné, tj. žádné namáhání se na něj nepřenáší a tudíž jsou veškeré 

změny způsobeny pouze teplotou. Tyto změny způsobené teplotou pak lze odečíst od změn 

způsobených na prvním vlákně oběma vlivy a získat tak informace o změnách způsobených 

pouze namáháním vlákna. [15] 

  Systémy DSTS jsou využívány především v geotechnice a ve stavebnictví, délka vlákna 

bývá zpravidla několik set metrů nebo několik kilometrů a rozlišovací schopnost 1 m. DSTS 

technologie však nemůže používat standardní optické kabely, protože je zapotřebí, aby se na 

vlákno přenášelo mechanické namáhání. Optické kabely jsou jednovidové (Obr. č. 20) a 

obsahují tahové prvky a jsou konstruovány tak, aby se na vlákno žádné mechanické namáhání 

nepřenášelo. Takže konstrukce kabelu vhodná pro DSTS technologii je velmi specifická (Obr. 

č. 21) a způsobuje nárůst útlumu vlákna, což ovlivňuje návrh instalace. Mají dosah až 30 km.  

 

 

Obr. č. 21: Speciální kabel pro účely DSTS [15] 
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2. Experimentální část 

  Byl navržen experiment, který má za úkol ověřit rozdílné chování různých betonových 

směsí při tepelném namáhání pomocí DTS senzoru. Měření spočívalo ve výrobě tří směsí 

betonu, u kterých se ověřily různé tepelné vlastnosti. Do jednoho vzorku z každé směsi se 

umístilo optické vlákno, které sloužilo jako snímač teploty. Vzorky, opatřené optickým 

vláknem, se vystavily vysoké teplotě a zaznamenával se průběh teplot. Experiment i zkoušky 

vzorků se uskutečnily v prostorách Laboratoře stavebních hmot FAST VŠB-TU Ostrava.  

 

 2.1 Výroba senzorických přípravků a zkušebních vzorků 

  Pro zamíchání jednotlivých složek betonových směsí byla použita míchačka s nuceným 

oběhem. Míchačka je součástí vybavení laboratoře. Směsí se plnily formy pro zkušební tělesa 

(krychle o straně 150 mm). Z každé směsi se vyrobily 4 krychle (vzorky). Tři krychle byly 

bez optického vlákna a sloužili k ověření mechanických vlastností jednotlivých směsí. Do 

jedné krychle z každé směsi se umístily optická vlákna a tyto vzorky určeny pro měření v 

peci. 

  Jako element pro snímání teploty byl zvolen senzorický kroužek dle [16]. Senzorický 

kroužek je možné použít pro bodové měření a určení teploty v konkrétním místě vzorku. Z 

jednotlivých kroužků se následně vytvořily senzorické plotny. 

  Pro výrobu senzorických přípravků bylo použito mnohovidové optické vlákno s těsnou 

sekundární ochranou (s vnějším průměrem 900 μm), které jsou schopné snímat teplotu 

senzorem DTS a zajišťují dostatečnou odolnost při manipulaci. 

 

2.1.1 Receptury betonových směsí 
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  Byly vybrány tři betonové receptury. Pro záměs č. 1 vysokopevnostní beton (HSC), pro 

záměs č. 2 lehký beton (LC) a pro záměs č. 3 beton prostý (PC). Tyto receptury byly zvoleny, 

pro své rozdílné tepelné vlastnosti. Dávkování složek bylo použito dle receptur běžně 

používaných ve cvičení. 

Tab. č. 4:  Receptury betonových směsí 

Množství složek receptur na 1 m
3 

Složka betonu 

Záměs č. 1 

HSC 

Záměs č. 2 

LC 

Vzorek č. 3 

PC 

Navážka [kg] 

Cement – Hranice CEM 52,5 R 413,6 - - 

Cement – Hranice CEM 42,5 R - 534,1 400,0 

0-4 Tovačov 622,7 622,7 977,3 

4-8 Hrabůvka  127,3 - 404,5 

8-16 Hrabůvka - - 572,7 

8-16 Čedič 960,9 - - 

8-16 Liapor - 127,3 - 

Silika 13,6 - - 

I-Meta 27,3 - - 

Voda  127,3 263,6 209,1 

Plastifikátor 5,7 4,8 1,6 

 

  2.1.2 Senzorický kroužek 

  Pro namotání optického vlákna do požadovaného senzorického kroužku bylo potřeba 

nalézt hladký a pevný válec. Válec měl mít minimálně průměr 3,5 cm [16], ale pro větší 

přesnost měření byl doporučen autorem [16] válec o průměru větším než 4 cm. Tomuto 

požadavku vyhovoval ocelový kotvící prvek o průměru 4,25 cm (Obr. č. 22). Při prvním 

měření byly použity kroužky s vláknem o délce 3,5 m a při druhém měření o délce 4 m 

z důvodu větší rozlišovací schopnosti (Obr. č. 23). 
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Obr. č. 22: Výroba senzorického kroužku     Obr. č. 23: Senzorické kroužky 

 

  2.1.3 Výroba a umístění senzorických ploten ve vzorcích 

  Pro měření č. 1 se vyrobily senzorické plotny. Do jednoho vzorku z každé směsi se 

zabudovaly tři senzorické plotny (Obr. č. 24) tvořené jednotlivými senzorickými kroužky. 

Plotny se namotávaly od levého horního rohu po pravý dolní roh. Druhá plotna se začala 

namotávat od levého spodního rohu a třetí zase od pravého horního rohu, tak aby se daly 

umístit přesně nad sebe ve třech vrstvách.  Mezi jednotlivými plotnami se nechávalo 10 cm 

vlákna z důvodu distance vrstev a možnosti manipulace při betonáži. Konec vlákna se vyvedl 

ven z formy. Koncový kroužek sloužil k rozlišení jednotlivých vzorků na trase vlákna. 

 

Obr. č. 24: Schéma senzorické plotny pro měření č. 1 
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  Délkové vzdálenosti jednotlivých senzorických ploten jsou velmi důležité při 

vyhodnocení měření. Z těchto vzdáleností lze určit přesné umístění kroužku a jeho teplotu. 

  Vzorky se zabudovaným optickým vláknem byly plněny ve více vrstvách. Ve formě se 

nejprve vytvořila vrstva směsi o výšce 2 cm. Pak se do formy vložila první plotna a zalila se 

další vrstvou betonu, která dosahovala do 1/2 formy. Následovalo umístění druhé plotny, 

která byla v polovině výšky formy. Betonová směs se doplnila po úroveň 2 cm od vrchního 

okraje formy a umístila se na ni třetí plotna. Chybějící zbytek se doplnil směsí a zarovnal 

s horním okrajem formy.  (Obr. č. 24) 

  Pro měření č. 2 byly použity jen tři senzorické kroužky, které se umístily do středu 

vzorku (Obr. č. 25). Betonáž se prováděla ve dvou vrstvách. První vrstva byla do poloviny 

formy a do ní se kolmo umístili senzorické kroužky (Obr. č. 26). Poté se doplnila druhá vrstva 

až po okraj formy a zarovnala se. 

 

Obr. č. 25: Schéma senzorických kroužků pro měření č. 2 
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Obr. č. 26: Umístění senzorických kroužků pro měření č. 2 

 2.3 Zkoušky čerstvého betonu  

Zkoušky čerstvého betonu se provádělo z důvodu prvotního ověření vlastností záměsí a jejich 

zpracovatelnosti.  

 

  2.3.1 Zkouškou rozlitím 

  Zkouška rozlitím byla provedena u všech záměsí. Tato zkouška se řídí podle normy 

ČSN EN 12350-5 [4], která je účinná od listopadu 2009. 

  Postup zkoušky: 

  Střásací stolek se umístí na rovný, vodorovný povrch. Stolek a forma se navlhčí. Forma 

se naplní betonem ve dvou stejných vrstvách a každá se zarovná deseti lehkými údery 

dusadla. Horní vrstva se srovná podle horní hrany formy a očistí se střásací stolek. Forma se 

zvedne svisle nahoru během 1-3s. Závěsná deska se zvedne k zarážce ve výšce zdvihu a nechá 

se volně dopadnout na spodní podložku. Tento cyklus se opakuje 15x. Pravítkem se změří 

rozměr rozlitého betonu ve dvou na sebe kolmých s přesností na 10mm. 

  Vyjádření výsledků: 

  Hodnota rozlití        je dána vztahem:  
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                           (19) 

kde         je maximální rozměr rozlitého betonu rovnoběžně s jednou stranou stolu a    

     je maximální rozměr rozlitého betonu rovnoběžně s druhou stranou stolu, výsledek se 

zaokrouhlí na 10 mm. 

Tab. č.5:  Zkouška rozlití 

Zkouška rozlití 

Záměs d1 [mm] d2 [mm] Průměr[mm] Konzistence 

č.1 Vysokopevnostní beton 320  320 320 F1-směs tuhá 

č. 2 Lehký beton 540 620 580 F5-směs tekutá 

č. 3 Prostý beton 490 470 480 F3-směs měkká 

 

 

Obr. č. 27: Zkouška rozlití záměsy č. 1 (HSC) 

 

  2.3.2 Stanovení objemové hmotnost čerstvého betonu 

 Metodu pro stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu uvádí evropská norma 

ČSN EN 12390-7 [5] z listopadu 2009. 
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Postup zkoušky: 

  Nádoba se zváží (  ), pak se do ní vloží betonová směs a následně se zhutní na 

vibračním stole. Povrch se urovná ocelovým hladítkem. Naplněná nádoba se zváží, aby se 

zjistila její hmotnost (  ). 

  Vyjádření výsledků: 

  Hodnota objemové hmotnosti           je dána vztahem:  

    
     

 
                         (6) 

kde D je objemová hmotnost čerstvého betonu [     ],     je hmotnost prázdné nádoby 

[  ],    je hmotnost naplněné nádoby [  ] a   je objem nádoby [   . Objemová hmotnost 

čerstvého betonu se zaokrouhlí na nejbližších 10      . 

Tab. č. 6:  Objemové hmotnosti čerstvého betonu 

Objemová hmotnost čerstvé směsi 

Záměs 
m1 

[kg] 

m2 

 [kg] 

V  

[dm
3
] 

Objemová hmotnost 

[kg/m
3
] 

č.1 Vysokopevnostní beton 1,703 10,157 3,375
 
 2510 

č. 2 Lehký beton 1,677 5,632 3,375
 
 1170 

č. 3 Prostý beton 1,699 9,319 3,375
 
 2260 

 

 

2.4 Zkoušky ztvrdlého betonu 

  Ověřování vlastností ztvrdlého betonu se provádělo z důvodu návaznosti na tepelné 

vlastnosti. Zkoušky se byly provedeny na zkušebních tělesech ve tvarech a rozměrech 

určených ČSN EN 12390-1 [3]. Zkušební tělesa pro zkoušení jednotlivých vlastností 

ztvrdlého betonu byla vyrobena ve tvaru krychle o rozměrech 150 x 150 x 150 mm.  

  Zkoušky pevnosti v tlaku byly prováděny na zařízení firmy Formtest. Stanovení 

dynamického modulu pružnosti ztvrdlého betonu bylo provedeno pomocí UZ přístroje firmy 

Tico.  
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  2.4.1 Stanovení objemové hmotnosti jednotlivých vzorků 

  Objemová hmotnost byla stanovena pro všechna vyrobená zkušební tělesa. Metodu pro 

stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu uvádí evropská norma ČSN EN 12390-7 [5] 

účinná od listopadu 2009. 

  Postup zkoušky: 

  Z povrchu zkušebního tělesa vyjmutého z vodní lázně se otře voda. Těleso se zváží a 

zaznamená se hmotnost tělesa ( ) v kg. Objem zkušebního tělesa ( ) se vypočítá z rozměrů 

zkušebního tělesa změřených v souladu s ČSN EN 12390-1 [28] v   . 

  Výpočet a vyjádření výsledků: 

  Objemovou hmotnost           vypočítáme ze zjištěných hodnot hmotnosti a 

objemu zkušebního tělesa z následujícího vztahu: 

    
 

 
                          (7) 

kde   je hmotnost zkušebního tělesa [  ] a   je objem zkušebního tělesa [  ]. 

  Výsledek stanovení objemové hmotnosti se zaokrouhlí na nejbližších 10          

Výsledné hodnoty objemových hmotností ztvrdlého betonu pro jednotlivé záměsi a jednotlivé 

vzorky jsou uvedeny v Tab. č. 7. 

Tab. č. 7:  Objemové hmotnosti ztvrdlého betonu  

Objemové hmotnosti jednotlivých vzorků 

Záměs Vzorek 
m  

[kg] 

V  

[dm
3
] 

   

[kg/m
3
] 

č.1 HSC 

Vzorek č. 1  8,65 3,393 2550 

Vzorek č. 2  8,47 3,349 2530 

Vzorek č. 3  8,53 3,366 2540 

č. 2 LC 

Vzorek č. 1  5,69 3,352 1700 

Vzorek č. 2  5,76 3,311 1740 

Vzorek č. 3  6,00 3,355 1790 

č. 3 PB 

Vzorek č. 1  7,68 3,327 2310 

Vzorek č. 2  7,69 3,317 2320 

Vzorek č. 3  7,62 3,229 2360 
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2.4.2 Stanovení pevnosti v prostém tlaku 

  Metodu pro stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles ztvrdlého betonu uvádí 

evropská norma ČSN EN 12390-3 [3] účinná od listopadu 2009. Stanovení pevnosti 

v prostém tlaku bylo prováděno na zkušební krychli o rozměrech 150 x 150 x 150 mm. Byly 

testovány vzorky po 28 dnech zrání betonu.  

  Postup zkoušky: 

  Zkušební tělesa se vyjmou z vodní lázně, povrchově se osuší, změří se jejich rozměry, 

z nich se vypočte průřezová plocha zkušebního tělesa (  ). Těleso se umístí do středu tlačné 

plochy lisu tak, aby síla ( ) působila kolmo na směr plnění betonu. Zkušební tělesa jsou silou 

zatěžována plynule a rovnoměrně bez nárazu. Rychlost zatěžování zkušebních těles byla 

konstantní a činila 13,5     . 

  Výpočet a vyjádření výsledků: 

Pevnost v prostém tlaku          je dána vztahem: 

     
 

  
                           (8) 

kde   je nejvyšší zatížení při porušení tělesa [  ],    je průřezová plocha vzorku [   ], na 

kterou působí zatížení v tlaku. Pevnost v tlaku se zaokrouhlí na nejbližších 0,5    . Výsledky 

zkoušení jednotlivých fází jsou uvedeny v Tab. č. 8.  

Tab. č. 8:  Stanovení krychelné pevnosti v prostém tlaku 

Krychelná pevnost v prostém tlaku po 28 dnech 

Záměs Vzorek Rozměry [mm] 
Plocha Ac 

[mm
2
] 

Síla F 

[kN] 

fc 

[MPa] 

Průměr fc 

[MPa] 

č. 1 

HSC 

č. 1 149,78 151,64 22374 2421 108,0 

106,0 č. 2  149,42 149,99 22331 2440 109,5 

č. 3  149,21 151,12 22274 2247 101,0 

č. 2 

LC 

č. 1  149,41 150,18 22320 548 25,5 

26,5 č. 2  149,69 148,12 22352 612 27,5 

č. 3 149,52 149,98 22371 549 25,5 

č. 3 

PC 

č. 1  149,39 148,9 22346 929 42,5 

42,0 č. 2  149,45 148,39 22350 948 42,5 

č. 3  149,43 144,55 22335 943 42,0 
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Obr. č. 27: Zkouška pevnosti v tlaku vzorku č. 1 (HSC) 

 

 2.4.2 Stanovení dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou 

impulsovou metodou 

  Postup této metody se řídí ustanovením technické normy ČSN 73 1371 s platností od 

září 2011[6] a zakládá se na měření rychlosti šíření impulsů ultrazvukového (UZ) vlnění 

v betonu. UZ impulsovou metodou se zjišťuje rychlost šíření čela impulsů UZ podélných vln, 

rychlost šíření impulsů UZ příčných vln a rychlost šíření impulsů UZ povrchových vln. 

Použitím ultrazvukové metody je možné stanovit tyto vlastnosti betonu: dynamické moduly, 

dynamický Poissonův součinitel, pevnost betonu, hutnost betonu, narušení (degradaci) betonu 

a statické moduly pružnosti.  

  Postup zkoušky:   

  Postup zkoušky závisí na použití konkrétního UZ impulsového přístroje, ale při každém 

měření je potřeba dodržet následující požadavky: při všech měřeních je třeba zajistit dobrou 

akustickou vazbu mezi betonem a příložnými plochami sond a musí být použit stejný vazebný 

prostředek, při nerovném povrchu nejde zaručit vytvoření akustické vazby a povrch se musí 

vyrovnat broušením. Před každým osazením sond se musí očistit jejich příložné plochy od 

nečistot. Zkušební místa volíme tak aby hodnoty času šíření UZ vlnění nebyly ovlivněny 
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okrajem zkoušeného tělesa [6]. V této práci byla z provedených měření stanovena rychlost 

šíření impulsových vln a dynamický modul pružnosti.  

  Výpočet a vyjádření výsledků: 

  Rychlost šíření impulsů UZ vln        ] se vypočítá podle vztahu: 

     
 

  
                           (9) 

kde    je měřící základna v m,    je měřený čas impulsů UZ vlnění v betonu. Impulsová 

rychlost se určuje s přesností na desítky. 

  Hodnota dynamického modulu pružnosti betonu v tlaku nebo v tahu           se určí 

ze vztahu: 

          
  

 

                          (10) 

kde    je objemová hmotnost betonu v       
,     je impulsová rychlost podélného UZ 

vlnění v     a    je součinitel rozměrnosti prostředí (pro krychle k = 1). 

Tab. č 9: Stanovení modulu pružnosti UZ impulsovou metodou  

Modul pružnosti 

Záměs Vzorek 
  

[kg/m
3
] 

   

    ] 

Ecu 

      

Průměr Ecu 

      

č. 1 

HSC 

č. 1 2550 4932,48 62,0 

61 č. 2 2529 4896,74 60,6 

č. 3 2535 4857,14 59,8 

č. 2 

LC 

č. 1 1698 3672,55 22,9 

24 č. 2 1741 3723,14 24,1 

č. 3 1789 3692,62 24,4 

č. 3 

PC 

č. 1 2309 4304,14 42,8 

44 č. 2 2319 4335,20 43,6 

č. 3 2359 4380,88 45,3 
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Obr. č. 28: Stanovení dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou impulsovou metodou 

 

 

 2.5 Měření 

  Pro měření byly použity vzorky s optickým vláknem, které se před samotným měřením 

vysušily, aby nedošlo k destrukci vlivem rychlého odpařování vlhkosti při teplotě větší než 

100 °C. V první fázi měření se vzorky připojily do série na DTS senzor přes předřadné vlákno 

a určil se počáteční útlum ve vlákně. Útlum má vliv na přesnost změřené teploty. Následně 

bylo třeba celý senzorický systém zkalibrovat. K tomuto účelu posloužila nádoba s vodou a 

digitální teploměr. Do nádoby s vodou se vložil senzorický kroužek umístěný za zkušebním 

vzorkem a teploměrem se určila přesná teplota vody. Poté bylo možno nastavit teplotu i 

v konfiguračním rozhraní senzoru DTS a nastavit další parametry (např. délku snímané trasy, 

interval záznamu atd.). 

  Ve druhé fázi se vzorky, umístily do pece a spustil se záznam teploty současně se 

zahříváním vzorku. Následně bylo navrženo dosažení maximální teploty a vyčkání při 

ustálené teplotě na vyrovnání teploty ve vzorku. Plánovaná maximální teplota zahřátí vzorků 

byla 500 °C. Dále mělo nastat vypnutí pece a sledovaní ochlazení vzorku, stále za 

monitorování teploty.  
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  2.3.1 Měření č. 1 

  Měření bylo zahájeno, jak už bylo uvedeno, vyhodnocením útlumu vlákna, již 

zabudovaného do předem vysušeného vzorku.  Dva vzorky nevyhověly (vzorek č. 2- LC a 

vzorek č. 3- PC) a proto musely být vyloučeny z experimentu. Příčinou vysokého útlumu 

mohl být příliš velký ohyb vlákna nebo úplné přerušení vlákna. To se mohlo stát již při 

betonáži nebo při manipulaci se vzorkem.  

 

Obr. č. 29: Zobrazení nevyhovujícího útlumu na monitoru 

  Do pece se umístil pouze funkční vzorek č. 1 (HSC) a nefunkční vzorek č. 3 ve kterém 

bylo zabudované konvenční platinové čidlo (Obr. č. 30). Schéma zapojení je na Obr. č. 31. 

Experiment byl zahájen při teplotě 50 °C. Měření probíhalo do 370 °C a poté bylo ukončeno 

z důvodu ztráty signálu optovláknové systému (Graf č. 1). Důvodem přerušení signálu bylo 

s největší pravděpodobností roztavení sekundární i primární ochrany a zlomení křehkého 

jádra optického vlákna. Proto již nebylo možné zdokumentovat další průběh teplot a měření č. 

1 bylo ukončeno. 
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Obr. č. 30: Umístění vzorku do pece 

 

Obr. č. 31: Schéma zapojení při měření č.1 

  

 2.3.2 Měření č. 2 

Z důvodu neúspěšného měření č. 1 u vzorků č. 2 a č. 3 byly vyrobeny nové vzorky stejných 

receptur a stejných předpokládaných mechanických a tepelných vlastností. Připravené vzorky 

se stejně jako u prvního měření vysušily. Při měření útlumu vyhověly oba vzorky. 

Následovala kalibrace systému DTS jako u měření č. 1. Schéma zapojení je na Obr. č. 32. 

Vzorky byly umístěny do pece (Obr. č. 33). Zahřívání vzorků začalo při teplotě 50 °C. 

Zvolená maximální teplota byla 300 °C, aby se předešlo přerušení signálu. To však nastalo 

zhruba po půl hodině ustálené teploty v peci 300 °C. 
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Obr. č. 32: Umístění vzorků v peci při měření č.2 

 

Obr. č. 33: Schéma zapojení při měření č.2 

 2.6 Výsledky měření 

  Ze senzoru DTS je výstupem složka s textovými soubory. Každý textový soubor 

představuje záznam teploty na trase optického vlákna v určitý čas měření. U prvního měření 

bylo nastaveno snímání teploty po třech minutách. U měření č. 2 to bylo co jednu minutu. 

V textovém souboru se nachází, pro jedno měření, dva sloupce dat. První udává vzdálenost na 

trase od senzoru DTS a druhý odpovídající teplotu. Z těchto dat zle sestavit grafy. 

   



 

52 

 

2.6.1 Výsledky měření č. 1 

 

 

  Graf č. 1: Teplotní profil podél vlákna při zahřívání vzorku 

  Graf č. 1 zobrazuje teplotní profil podél vlákna v jednotlivých časech měření. Na 

vodorovné ose je zobrazena vzdálenost trasy od DTS senzoru v metrech. Na svislé ose jsou 

zobrazena teplota ve °C podél vlákna. Na tomto grafu lze pozorovat senzorické kroužky 

v blízkosti otopné spirály. V čase 8:23 při teplotě uvnitř pece došlo k porušení vlákna a  ztrátě 

signálu.  

 

  2.6.1 Výsledky měření č. 2 
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Graf č. 2: Teplotní profil podél vlákna při zahřívání vzorku 

  Graf č. 2 názorně zobrazuje teplotní profil podél vlákna v jednotlivých časech měření. 

Na vodorovné ose je zobrazena vzdálenost trasy od DTS senzoru v metrech. Na svislé ose 

jsou zobrazena teplota ve °C podél vlákna. Na tomto grafu lze pozorovat senzorický kroužek 

umístěný v peci vně vzorku a je možno odečíst aktuální teplotu v peci. To při měření č. 1 

nelze.  Píky jasně vymezují vzorek č. 3 (PC) a vzorek č. 2 (LC). Je zřejmé, že teplota u 

krajních senzorických kroužků je vyšší. Především je možné vidět, že teplota uvnitř vzorku č. 

3 je vyšší než u vzorku č. 2 a můžeme říci, že součinitel tepelné vodivost prostého betonu je 

větší než součinitel tepelné vodivosti betonu lehkého. 
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  V této bakalářské práci bylo popsáno chování betonových směsí při tepelném 

zatěžování a také tepelně-fyzikální a tepelně technické vlastnosti, které ho ovlivňují. Dále byl 

popsán princip funkce DTS systémů. V experimentální části byl využit tento systém měření 

teploty uvnitř monolitického bloku představujícího část konstrukce a ověřily se základní 

předpoklady chování betonových směsí namáhaných tepelným zatížením. Tyto experimenty 

dokazují, že pomocí optovláknových systémů DTS, je možné měřit teploty uvnitř konstrukcí a 

to s velkou přesností. Ovšem jejich aplikace je omezena citlivostí optického vlákna vůči 

velkým ohybům, nešetrnému zacházení se vzorky či jinou činností jak při montáži, tak i při 

další manipulaci. Ukázalo se také, že optické vlákno není možné vystavovat přímému žáru 

dlouhou dobu. Při měřeních došlo po asi hodinovém pobytu vlákna v peci k lokálnímu útlumu 

a tím k přerušení měření. Vlákno ztrácí vlivem velkého tepla svou ochranu a stává se ještě 

více náchylným. Tyto experimenty byly provedeny na malém počtu vzorků a jen s jedním 

typem vlákna. Získané zkušenosti s neproměřitelnými vzorky neumožnily lepší analýzu 

výsledků. Pro další výzkum v tomto oboru je zapotřebí většího počtu vzorků a využití většího 

počtu vláken. 
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