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Abstrakt 

V případě očekávaných vodorovných deformací terénu nebo základové konstrukce je možné 
pro eliminaci vnitřních sil v důsledku tření použít asfaltovou reologickou kluznou spáru. Vlastnosti 
asfaltu jsou však závislé na teplotě. V literatuře je možné vyhledat data s odhadovanými teplotami 
v základové spáře, přesto pro upřesnění očekávaných teplot bylo provedeno měření teploty 
v základové desce v budově pro superpočítač v areálu VŠB-TU Ostrava. V článku jsou porovnány 
naměřené a vypočtené teploty pro první dny po vybetonování základové konstrukce. Kromě teploty 
venkovního prostředí se uvažuje také s významným vlivem hydratačního tepla.  
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Abstract 

In case of expected horizontal deformation of subsoil or foundation structure it is possible to 
use rheological asphalt sliding joint to eliminate internal forces caused with friction. Material 
characteristics of asphalt are temperature sensitive. In science literature it is possible to find data with 
temperatures expected in footing bottom, however it was decided to complement this information 
with temperatures measured in-situ in foundation slab for super-computer building in campus of 
VSB-Technical University of Ostrava. In the paper measured and calculated temperatures are 
compared for the first days after concreting the foundation structure. Besides the temperature of 
environment also significant influence of heat of cement hydration are taken into account. 
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 1 ÚVOD 
Vlivem horizontálních deformací terénu nebo základové konstrukce vznikají třením o podloží 

významné vnitřní síly, které je nutné zohlednit v analýze interakce základu a podloží [2], [3]. Pro 
eliminaci tření je možné použít asfaltovou reologickou kluznou spáru. Na Fakultě stavební VŠB TU 
Ostrava probíhá již několik let výzkum smykových vlastností různých druhů asfaltových pásů.  
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Výzkum prokázal, že vlastnosti asfaltu jsou významně závislé na teplotě [4], [5], [6]. Správný návrh 
kluzné spáry je vázán na odhad teploty v základové spáře, přičemž důležité jsou jak teploty 
krátkodobé, tak teploty dlouhodobé. Odhad krátkodobé teploty má význam při použití kluzné spáry 
pro eliminaci tření vlivem předpětí, teplotních změn nebo objemových změn betonu, největších právě 
v prvních dnech po vybetonování konstrukce. Odhad dlouhodobé teploty je významný zejména 
v případě dlouhodobě působící kluzné spáry pro eliminaci účinků poddolování a dlouhodobých 
objemových změn betonu.   

 2 TEPLOTY NAMĚŘENÉ IN-SITU 

 2.1 Popis základové konstrukce 
Budova Národního Superpočítačového Centra je umístěna v areálu VŠB-TU Ostrava. 

Budova je založena na železobetonové desce tloušťky 400 mm se ztužujícími žebry v horní části 
desky. Základová deska byla vybetonována v únoru 2013, tedy v zimním období. 

Stanice pro měření teplot je na obr. 1, více podrobností viz [8]. Byla měřena teplota prostředí a 
teploty v průřezu desky do hloubky 325 mm. Měření přímo v základové spáře nebylo možné 
vzhledem k technickým parametrům měřící stanice. Kromě teplot jsou měřeny také poměrná 
přetvoření v průřezu železobetonové desky. Na obr. 2 jsou v grafu znázorněny teploty naměřené 
v prvních 50 dnech po vybetonování základové desky. Na obr. 3 jsou teploty naměřené in-situ 
znázorněné v závislosti na souřadnici tloušťky desky. V současné době měření ještě stále probíhají, 
ale v delších časových intervalech. 

 
Obr. 1: Stanice pro měření teplot a napětí v průřezu základové desky  

 3 VÝPOČET TEPLOTY V PRŮŘEZU ZÁKLADOVÉ DESKY 

 3.1 Teplota prostředí 
Pro výpočet teploty v průřezu desky se teplota prostředí uvažuje podle rovnice (1), převzaté z 

publikace [9], pomocí které lze postihnout kolísání teploty v průběhu dne.  

   tATtT emede .
12

sin.


  (1) 

kde: 

Tmed  – je průměrná teplota v zimním prostředí, ve výpočtu se uvažuje doporučená hodnota 5°C, 

Ae – teplotní amplituda, ve výpočtu se uvažuje doporučená hodnota 6°C. 
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Obr. 2: Dílčí teploty naměřené in-situ  

 

Obr. 3: Teploty v průřezu desky naměřené in-situ  

Teplota prostředí in-situ je na obr. 4 porovnána s teplotou, která se uvažuje ve výpočtu. Jak se 
očekávalo, teploty naměřené a teploty předpokládané ve výpočtu se liší, nicméně kolísání teplot 
během dne je patrné i na průběhu teplot naměřených in-situ.  

    3.2  Hydratační teplo 
Pro výpočet hydratačního tepla bylo odvozeno množství různých závislostí. Ve výpočtu teplot 

v průřezu desky byl použit model vývoje hydratačního tepla podle ČSN 73 1208 [7], [10]. Uvedený 
model byl zvolen pro jeho jednoduchost, snadné zahrnutí do numerického výpočtu a relativní 
dostupnost všech vstupních parametrů.  

Změna teploty v čase při zohlednění hydratačního tepla se uvažuje pomocí exponenciální 
funkce (2), (3), (4):  
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kde: 

m  – je hmotnost cementu v 1 m3 betonu [kg.m3], 

c – měrná tepelná kapacita [J.kg-1.K-1], 

   – je hustota betonu [kg.m3], 

Qh – hydratační teplo, stanovené experimentálně nebo podle doporučení normy [kJ.m-3], 

Tor – počáteční teplota betonu [°C], 

10  – základní hodnota součinitele   pro teplotu 10°C [-]. 

Derivací změny teploty se pak vypočítá tepelný tok a tuto veličinu lze použít pro numerický 
výpočet teploty (5):  
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Obr. 4: Přepokládaná a naměřená teplota prostředí 

Parametry pro výpočet hydratačního tepla cementu, použitého pro přípravu betonu na 
základovou konstrukci Národního Superpočítačového Centra, se nepodařilo získat, protože 
dodavatelská společnost je odmítla sdělit. Podařilo se zjistit, že byl použit směsný cement. Ve 
výpočtu se tedy uvažuje maximální a minimální množství cementu a maximální a minimální 
hydratační teplo podle EN 206 [11] a ČSN 731208 [10]. Koeficient 

10 , který reprezentuje rychlost 

uvolňování hydratačního tepla, se uvažuje minimální hodnotou 0,15 pro pomalé uvolňování 
hydratačního tepla a maximální hodnotou 0,25 pro rychlé uvolňování hydratačního tepla. Minimální 
teploty byly stanoveny pro množství cementu m = 300 kg.m-3 a hydratační teplo Qh = 260 kJ.m-3 a 
maximální teploty pro množství cementu m = 400 kg.m-3 a hydratační teplo Qh = 350 kJ.m-3. 

    3.3 Vypočtené teploty 
Teploty v průřezu desky se zohledněním předpokládané teploty prostředí a se započtením 

vlivu hydratačního tepla byly vypočteny pomocí programu NONSTAC, který řeší numericky 
Fourierovu rovnici vedení tepla pro jednorozměrné teplotní pole [1].  

Na obr. 5 jsou graficky znázorněny vypočtené minimální a maximální teploty v základové 
spáře pro pomalý i rychlý vývoj hydratačního tepla. Na obr. 6 jsou porovnány teploty na souřadnici 
325 mm od povrchu desky naměřené in-situ a teploty vypočtené. Teploty jsou porovnány na 
souřadnici 325 mm od povrchu desky, tedy na souřadnici nejblíže základové spáře.   
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Obr. 5: Vypočtené maximální a minimální teploty v základové spáře 

Vypočtené teploty reprezentuje křivka pro minimální množství cementu a pomalý vývoj 
hydratačního tepla, která se nejvíce průběhem a dosaženými teplotami blíží průběhu teplot, 
naměřených in-situ.  

 
Obr. 6: Vypočtené a naměřené teploty pro souřadnici desky 325 mm od povrchu 

    3.4 Diskuse 
Z obrázku 6 je zřejmé, že předpokládaná teplota stanovená výpočtem pro souřadnici 325 mm 

od povrchu desky je vyšší než teplota naměřená. Obdobný rozdíl teplot se očekává také v základové 
spáře. Rozdíl teplot naměřených se očekával, protože pro výpočet byla použita rozdílná teplota 
prostředí, než naměřená in situ, viz obr. 4.  Další nepřesnosti jsou v jednoduchém modelu vývinu 
hydratačního tepla dle exponenciální křivky podle ČSN [10], ke kterému se navíc nepodařilo získat 
přesné vstupní parametry, tj. hydratační teplo a množství cement v 1 m3 betonu.  

Rozdíl v teplotách vypočtených a naměřených je třeba zohlednit při návrhu reologické 
asfaltové kluzné spáry, kde jsou materiálové charakteristiky teplotně závislé.     

 4 ZÁVĚR 
Výstižný návrh reologické kluzné spáry je spojen s odhadem teploty v základové spáře. 

Teplota ovlivňuje smykové deformace asfaltového pásu a tím také jeho smykovou odolnost. V článku 
byly porovnány teploty naměřené in-situ v základové desce budovy Národního Superpočítačového 
Centra a teploty vypočtené na základě předpokládané teploty prostředí při zvoleném modelu vývoje 
hydratačního tepla. Předpokládané teploty jsou v uvedeném případě vyšší než naměřené. Pro vyšší 
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teploty byly prokázány vyšší deformace a tedy nižší smyková odolnost. Při návrhu kluzné spáry je 
vhodné vzít výše uvedené skutečnosti v úvahu.   
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