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The thesis introduces the topic of the characteristic of concrete in high 
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and concrete itself. It shows the way how the properties of concrete can change 
with growing temeratures. In the calculating  part the thesis deals with 
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Úvod 

 

Beton je kompozitní stavební materiál, jenž se začal masově používat 

ve 20. století. Oblíben je především pro své mechanické vlastnosti, které lze 

širokou škálou nástrojů upravovat a přizpůsobovat požadavkům dané aplikace. 

Užití tohoto staviva je opravdu různorodé a dnes by si již takřka nebylo možné 

představit jeho nepřítomnost ve stavebních procesech.  

Společně s pokrokem však rostou i požadavky a kladou se stále 

složitější podmínky. Staví se čím dál vyšší, delší a těžší konstrukce. To s sebou 

nese i náročnější podmínky pro pevnost, přesnost, odolnost a jiné parametry. 

Zároveň však požadujeme co nejmenší spotřebu materiálu, zeštíhlujeme 

profily, nahrazujeme jednotlivé složky nebo přidáváme nejrozmanitější 

přísady. 

Logicky se výzkum a vývoj nezastavil ani v oborech, které samotné 

realizaci konstrukce předcházejí. Všeobecná snaha o úsporu a zároveň co 

nejvyšší užitná hodnota - to jsou dvě strany rovnice, v níž hledáme optimální 

řešení. Zde ale narážíme na problém, který je a bude předmětem bádání. Tímto 

problémem je zcela zásadní vlastnost této hmoty – složení betonu a s tím 

spojené i chování. Tak jako se liší DNA u každého člověka, liší se i jednotlivé 

betonové celky. Jak již bylo zmíněno na počátku, beton je kompozit. Znamená 

to, že stanovení vlastností je ne zcela snadným úkolem.  

 Tento fakt je důvodem existence norem pro betonová staviva. Soustavy 

technických předpisů (v různých zemích se mohou výrazně lišit) udávají 

požadavky a stanovují způsob kontroly jejich dodržení.  
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Je však evidentní, že jednotlivé parametry se budou časem upravovat a 

zpřesňovat, což by sebou mělo přinést i kýžený ekonomický důsledek v podobě 

úspory materiálu. Nesporný vliv na zpřesňování má i popis chování betonu při 

mimořádných stavech, které se během „života“ stavby mohou vyskytnout, a 

s nimiž je potřeba při návrhu počítat. Mezi takovéto stavy nepochybně patří i 

vysoké teploty, jež doprovázejí proces hoření. Teplota jak známo výrazně mění 

vlastnosti látek. 

Práce je zaměřena především na popis fyzikálních vlastností, které jsou 

neoddělitelně spjaty s vlastnostmi chemickými. Fyzikálně mechanické 

vlastnosti jsou však hlediskem, které rozhoduje o tom, zda-li konstrukce 

namáhání vydrží, či staticky zkolabuje. 

 Tato práce si klade za cíl popsat chování betonu v nepříznivých 

podmínkách požáru. Dalším úkolem pak bude nastínění problému vlhkosti a 

jejího vlivu na beton. Bude učiněn pokus o definici základního elementu pro 

simulaci chování vody za vysokých teplot a dále o určení jednoduchého vztahu 

pro výpočet tlaku vody v daném elementu.  
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Rešerše 

 
 Při hledání podkladů k této práci bylo mimo jiné využito i služby 
specializovaného serveru. Rešerše se zaměřila na zahraniční články, které s 
problematikou betonu za vysokých teplot souvisí. Pro ilustraci byly vybrány a 
krátce popsány  některé z nich.  
 
KALIFA , P., CHÉNÉ, G.  , GALOP , Ch.:  High-temperature behaviour of 
HPC with polypropylene fibres From spalling to microstructure. [online],   
[cit. 2007-10-27]. 
< http://www.sciencedirect.com/ > 
 

Práce se zabývá chováním polypropylenových vláken ve 

vysokopevnostním betonu. Chování je studováno v podmínkách požáru. Jsou 

zde popisovány vnitřní děje betonu. Zkoumá se také chování při různých 

dávkách vláken. 

 
 
KALIFA , P., MENNETEAU , F-D., QUENARD, D.: Spalling and pore 
pressure in HPC at high temperatures. [online],  [cit. 2007-11-5].  
< http://www.sciencedirect.com/ > 
 

Článek nám přibližuje děje, které předcházejí a doprovázejí explozivní 

odštěpování vysokopevnostního betonu. Rovněž zde jsou podrobněji 

popisovány děje ve struktuře staviva. 

 
 

 
van der HEIJDEN, G.H.A. ,  van BIJNEN, R.M .W. ,  PEL, L . , HUININK  , 
H.P.:  Moisture transport in heated concrete, as studied by NMR, and its 
consequences for fire spalling. [online],   [cit. 2007-10-27].  
< http://www.sciencedirect.com > 
 

Tento příspěvek nás seznamuje s chováním vody v zahřátém betonu. 

Popisuje, jakým způsobem voda reaguje na vysoké teploty, a jak přispívá k 

celkovému projevu konstrukce. 
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Seznam užitých značek a symbolů 

Název     značka   jednotka 

emisivita    εr    [-] 
množství cementu   c    [kg] 
čas     τ, τ1, τ2    [s, min, hod] 
délka     l    [mm,m] 
hustota (měrná hmotnost)  ρ    [kg . m-3] 
hustota tepelného toku   q     [W.m-2] 
charakter. hodnota nahodilého zatížení Qn    [MPa] 
měrná tepelná kapacita (izobarická) cp    [J .kg-1 . K-1] 
normová teplota plynů   TN    [°C] 
pevnost     R    [MPa] 
pevnost betonu v tlaku při teplotě θ  fck, θ    [MPa] 
pevnost bet. v tlaku při teplotě 20°C fck, 20° C    [MPa] 
počáteční teplota   T0    [°C] 
poměrné přetvoření rozměrů  ∆L/L    [-] 
celkový propad    yi    [-] 
přetvoření prvku 
  celkové   ε    [-] 

teplotní   εth (T)    [-] 
okamžité  εσ(σ,T)    [-] 
dotvarování  εcr(σ,T,t)   [-] 
přechodové  εtr(σ,T)    [-] 

koef. redukce zatížení při požáru ŋ fi    [-] 
součinitel hodnot nahodilého  zatížení ψ    [-] 
součinitel přestupu tepla  α    [W.m-2.K-1] 
součinitel spolehlivosti stálého zatížení γ    [-] 
součinitel tepelné vodivosti  λ    [W.m-1.K-1] 
součinitel tep. závislosti pevnosti kc, θ    [-] 
stálé zatížení    G    [MPa] 
Stefan-Bolzmanova konstanta  σs-b    [W.m-2.K-4] 
celková tepelná energie   Q    [W] 
tepelná vodivost při teplotě t1  λ t 1    [W.m-1.K-1] 
tepelná vodivosti při teplotě t0  λ t 0    [W.m-1.K-1] 
teplosměnná plocha   St    [m2] 
teplota     t, T    [°C, K] 
maximální dosažená teplota plynů  Tg max    [K] 
teplota betonu    Tc    [K] 
teplotní gradient   grad T    [K . m-1] 
pevnost konstrukce při požáru  R fi,d(t)    [MPa] 
vodní součinitel    w    [-]  
množství vody    v    [kg] 
návrhové zatížení   E d    [MPa]  
účinek zatížení při požáru  E fi,d(t)     [MPa] 
koeficient změny tepelné vodivosti b     [-] 
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Teoretická část 

 

1 Historie 

  

 První zmínky o hmotě, kterou bychom dnes nazvali jako beton, sahají 

do doby cca 1000 let př.n.l. Hydraulické vlastnosti směsi sopečného tufu a 

vápna zřejmě objevili Féničané a později na jejich znalosti navázali Řekové. Ti 

už ve 2. století př.n.l. užívali do výplní svých staveb hmotu, jež nazývali 

emplekton. Do ní vkládali lomový kámen.  

Další civilizací, která posunula znalosti o umělém kameni dál, byli 

Římané. Ti již směs tvořenou kamením, štěrkem, pískem a hydraulickým 

pojivem (tvořeným podíly vápna, cihelné moučky a rozemletým sopečným 

tufem) lili do forem a důkladně pěchovali. Vitruvius ve svém díle říká: 

„Existuje také jeden druh práškovitého písku, který vytváří přirozeným 

způsobem podivuhodné věci. Vyskytuje se v krajích u Bají na území městeček, 

ležících na úpatí hory Vesuvu. Tento práškovitý písek, smíšen s vápnem a s 

kusovým kamenem, dodává pevnosti nejen stavbám vůbec, ale dokonce tvrdnou 

s jeho pomocí pod vodou i hráze stavěné v moři.“ (Deset knih o architektuře, 

kniha II.) Základ popisované stavební hmoty tvořil pucolán (vulkanický popel 

a tuf z Pozzuoli poblíž Vesuvu). 

Ve druhé polovině 17. století popsal Joseph Moxon „skrytý oheň“, jenž 

se měl ukrývat v páleném vápně. Dalším, kdo se zasloužil o rozvoj betonu, byl 

Bry Higgins. Ten v letech 1779-1780 prováděl pokusy s hydraulickým 

cementem. Na něj pak o něco později navázal průkopník techniky jménem 

John Smeaton. Objevil, že pálené vápno vytváří s určitým druhem hlíny směs, 

tvrdnoucí i pod vodou. Tuto směs poprvé použil v praxi a později o tom napsal 

knihu. Do roku 1824 se datuje objev portlandského cementu (pálená směs 
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křemičitanového slínku s přísadou sádrovce objevená Josephem Aspdinem). 

První užití je ve spojitosti s temžským tunelem postaveným roku 1828. 

Za otce dnešního železového betonu je považován Francouz Joseph 

Monier. Tento podnikavec chtěl ušetřit na opravě květináčů, a tak je obaloval 

pletivem a zamazával je cementovou směsí. Výsledek byl lepší než sám 

očekával. V roce 1857 si nechal svůj vynález patentovat. Tento objev 

odstartoval obrovský „boom“ ve stavebnictví. 

Informace o historii betonu byly získány ze zdrojů [24, 25, 26]. 
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2 Výhody a způsoby využití betonu 

 

 Díky variabilitě vlastností má beton širokou škálu uplatnění. Masovému 

užívání nahrává i cena, protože je například ve srovnání s ocelí mnohem 

levnější. Dílce lze prefabrikovat, nebo je vytvářet přímo na místě. Pracovní 

krok je při správné organizaci a dostatečné technice velmi slušný v porovnání 

třeba se zděnou stavbou. Rovněž přesnost, s jakou se dá betonovat, je bodem 

pro volbu tohoto materiálu. Při výčtu kladů nesmíme zapomenout ani na to, že 

beton se skládá především z přírodních materiálů, které lze k užití připravit 

s menším energetickým vkladem, než je tomu u zmiňované oceli. Připočteme-li 

ještě jeho recyklovatelnost, můžeme konstatovat, že je jeho užití relativně 

ekologické. 

 Beton lze užít téměř ve všech částech a prvcích stavby. Z betonu se 

dělají základové části staveb (piloty, milánské stěny, základové desky, patky 

sloupů), nosné i nenosné svislé konstrukce (stěny, sloupy, příčky), vodorovné 

konstrukce (stropy, nosné střechy, vazníky, nosníky, překlady), schodišťová 

tělesa atd. Stejně tak se uplatňuje i u podzemních (kolektory, šachty, zásobníky 

médií, úložiště materiálů) a dopravních staveb (ostění tunelů, vozovky, mosty). 

Beton lze dokonce užít nejen na funkční, ale i na estetické prvky staveb 

(skulptury). Každý účel má pak svá specifika a od nich se odvíjí požadavky na 

zmiňované stavivo. 
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3 Možnosti dělení betonů 

 

Základní rozčlenění betonu je popsáno v literatuře [18]. Prvotní způsob 

dělení betonu (ve fázi návrhu) je dle stupně vlivu prostředí. Je to souhrn 

negativních vlivů působících na danou konstrukci. Zahrnuje v sobě vlivy jak 

fyzikální, tak chemické. 

 

Další kategorizace bere jako hlavní hledisko způsob, jakým jsou 

kompenzována tahová napětí v betonu. Rozeznáváme tedy: 

 

Prostý beton (nevyztužený) – betony různých tříd pevností jsou užity bez 

jakékoliv kompenzace tahu. Užíván například do základů, příček a tlačených 

prvků. 

 

Beton vyztužený (železový) – beton je užit spolu s prvkem dobře snášejícím tah. 

Nejběžnější tzv. armaturou je železná tyč nebo drát. Armatury jsou 

umisťovány do tažených oblastí prvků (v případě stropu k dolnímu okraji 

podhledové části). 

 

Beton předpjatý – beton je užit spolu s armaturou, do které je uměle zavedeno 

napětí. Velikost tohoto napětí ovlivňuje únosnost prvku. Při zachování 

únosnosti nám umožňuje oproti vyztuženému betonu ztenčit průřez (úspora 

materiálu, odlehčení konstrukce). 

 

Další druhy betonů - např. drátkobeton, beton se skelnými vlákny 

(vláknobeton) – tedy betony s rozptýlenou výztuží. 
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Jiná možnost, jak dělit betony, může být hodnota jejich objemové 

hmotnosti. Dle tohoto hlediska se v zásadě betony dělí na: 

- obyčejné (2 000 až 2 600 kg . m-3 )  

- lehké (do 2 000 kg . m-3) 

- těžké (nad 2 600 kg . m-3). 

 

Neposledním hlediskem je pevnost v tlaku R. Celkem bez problému lze 

dosahovat hodnot v rozmezí od 8 až do 100 MPa.  

 

Výhody a nevýhody (především z hlediska tepelné zátěže) některých 

druhů budou dále diskutovány v textu této práce. 
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4 Složení betonu 

 

Beton je kompozit tří základních složek a dalších (doplňkových) plniv.  

Hlavními složkami jsou plnivo, pojivo a voda. Dále se do betonu přidávají 

složky, které upravují vlastnosti podle použití a účelu (dle agresivity prostředí, 

vlhkosti atd.). [12] 

 

4.1 Plnivo   

 Funkci, kterou v betonu zastává, je možno přirovnat ke skeletu. 

Zaujímá až 90% objemu ztvrdlého staviva. Fyzikálně mechanické vlastnosti  

plniva se tedy zcela logicky značnou měrou podepíší na výsledných 

vlastnostech celku. Nejčastěji užívaným plnivem je kamenivo. 

Kamenivo do betonů lze vybrat ze široké palety petrografických 

materiálů, a to jak přírodních, tak umělých (jedná-li se o původ vzniku). 

Stanovení požadavků na kamenivo bylo přirozeným krokem v tendenci 

sjednocování. Harmonizovaná norma, řešící tuto problematiku u nás, je ČSN 

EN 12 620 - Kamenivo do betonu (literatura [22]). 

Jednou ze sledovaných kvalitativních vlastností kameniva (plniva) v 

betonu je jeho zrnitost. Ta má totiž vliv na množství potřebného pojiva, na 

možnosti zpracování a následné dopravy čerstvé směsi potrubním systémem 

daných průřezů. V neposlední řadě též rozhoduje o možné tloušťce budoucí 

konstrukce.  
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Jeden z prvních zdokumentovaných pokusů o výpočet ideálního 

vyplnění, byť pouze dvojrozměrného prostoru, byl učiněn již kolem roku 200  

př.n.l. jedním z Euklidových žáků. Jednalo se však pouze o čistě geometrickou 

úlohu.[13] 

 

 
Obr. 1 

Grafický princip řešení úlohy 

 

Jednoduchým prosíváním na sítech s oky (známých rozměrů) a 

následným míšením jednotlivých frakcí získáváme kamenivo požadované 

velikosti a poměru velikostí. Jako minimum jsou brány frakce dvě (hrubá a 

jemná), avšak v praxi se uplatňuje počet tří a větší. Pro stanovení ideální 

zrnitosti existuje řada matematických vzorců a teorií. Mezi nejznámější patří 

tzv. Fullerova rovnice, která v podstatě udává tvar ideální čáry zrnitosti.  

 

yi  = 100 
maxD

di
  (1) 

kde: 

yi  -  celkový propad  

di  - jmenovitý rozměr síta [mm] 

D max - jmenovitý rozměr největšího síta použitého při konstrukci čáry 

zrnitosti  [mm] 
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4.1.1 Rozdělení kameniva (plniva) 

Znalost hornin (a kameniva, které z dané horniny získáváme) z hlediska 

původu a složení je dle mého názoru velmi důležité. Pokud známe způsob a 

podmínky, při kterých vznikaly, můžeme lépe pochopit jevy, které nastávají 

třeba právě v podmínkách požáru. Reakce za zvýšených teplot se totiž výrazně 

liší. Především průběh hodnot tepelné roztažnosti jsou jedním z důležitých 

parametrů 

Dle původu  je možno rozdělit horniny na: 

- vyvřelé (magmatické) 

- usazené (sedimentární) 

- přeměněné (metamorfované). 

 

4.2 Pojivo 

Pod tímto pojmem rozumíme hmotu, která společně s plnivem vytvoří 

kompaktní celek. Hlavním principem je vyplnění mezer mezi kamenivem a 

následná chemická reakce, jež má za následek změnu mechanických vlastností 

pojiva. Existuje všeobecná snaha o to, aby pojiva bylo v betonu co nejméně 

(ekonomické hledisko, mechanicko-technické hledisko atd.). Splnění tohoto 

požadavku přímo souvisí s výše zmiňovanou zrnitostí kameniva. Existuje 

samozřejmě široká škála pojiv (asfalt, polymery, síra), pro zjednodušení se 

však své práci zabývám pouze betonem cementovým (tzv. prostým, 

obyčejným). Funkci pojiva v těchto betonech plní pomalu tuhnoucí portlandský 

cement, nebo směsný cement s běžným průběhem tuhnutí. [10]  Literatura [23] 

(Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu) nám říká, že pro 

předpjaté betony lze užít pouze portlandské cementy. 

 

 Také tato složka musí splňovat přísné požadavky. Norma řešící 

základní požadavky je v naší soustavě označena jako ČSN EN 197-1 Cement. 
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4.2.1 Cement 

Jedná se o běžně používané hydraulické pojivo. Tuhnutí a vytvrzování  

nastává po styku s vodou. Tento proces se nazývá hydratace. Jedná se o 

zvratný proces (působením tepla může opět dojít k dehydrataci). Cementy se 

značí podle pevností, kterých dosahují po 28 dnech tuhnutí. Pevnost je udána v 

MPa a standardně se setkáváme například s třídami R 32,5 MPa; R 42,5 MPa; 

R 53,5 MPa.  Tato hodnota ale není konečná a obvykle ještě dále narůstá. 

 

4.3 Voda 

Je to v podstatě spouštěč vytvrzovací reakce. Její přítomnost v betonu je 

nezbytná a množství vody ovlivňuje kvalitu celku. Na druhou stranu je 

nositelem negativních vlastností. Voda je zajímavá i z hlediska požární 

bezpečnosti, protože její nadbytek ve struktuře může nepříznivě ovlivnit 

chování betonu (explozivní odprýskávání). [5] 

Voda v betonu plní v zásadě dvě funkce: [12] 

-hydratační funkci plní tím, že se podílí na hydratačních procesech 

v betonu;  

 

-reologickou funkci pak tím, že za pomocí vody je čerstvá (nezatuhlá)  

směs betonu tvárná. 

 

Voda přidávaná do betonu je též označována jako záměsová a i tato 

voda musí splňovat normové požadavky viz. [19]. Množství vody, použité 

k hydrataci betonové směsi, je vyjádřeno bezrozměrný číslem, tzv. vodním 

součinitelem w.  

 

w = v/c  (2) 

kde: 

v – množství přidané vody v kilogramech, při předpokladu 1 l = 1 kg  

c – hmotnost cementu [kg] 
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V praxi se hodnota vodního součinitele pohybuje mezi 0,35 a 0,8. 

Cement k úplné hydrataci potřebuje asi 40 % vody, ale v praktických 

aplikacích k úplné hydrataci vlivem různých faktorů nedochází. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Technologie výroby a transportu 

 

 Na rozdíl od stanovení přesných poměrů jednotlivých složek (Walzovy 

křivky pevnosti betonu a jiné specifikace) není samotná výroba betonové směsi 

již žádným problémem. Složky se v daných poměrech smísí a důkladně 

homogenizují. Poté je čerstvá směs dopravena na místo určení (formy, bednění 

na stavbě), a tam se za předepsaných podmínek (zhutnění, teploty) nechá 

ztuhnout. Po nezbytně nutné době, ve které nabude částečné pevnosti, se 

s prvkem může operovat dále.  

 Zřejmě nejpreferovanějším způsobem současné doby je výroba 

transportbetonu a jeho okamžitá doprava na místo pomocí autodomíchávačů. 

[12] Jedná se o užití v tzv. monolitických stavbách. Díky propracované 

technologii je beton na stavbu dodáván z centrální betonárny ve stále stejné 

kvalitě, konzistenci a ve variabilním množství s ohledem na postup prací. To 

usnadňuje práci stavebníkům, kteří pružnost tohoto systému velmi oceňují.  
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6 Vlastnosti betonu za normálních podmínek 

 

 Jak bylo předesláno, práce je zaměřena především na mechanický 

projev zahřívaného betonu, a proto jsou v této části uvedeny pouze vybrané 

vlastnosti mechanické, materiálové a tepelně-technické. Je však nepochybné, 

že změny mechanických vlastností jsou pouhou odezvou na změny 

materiálové. Pojem normální podmínky pro účely práce znamená běžné 

barometrické a tepelné podmínky (teplota cca + 25 °C a tlak 101, 325 kPa). 

 

6.1 Mechanicko-materiálové vlastnosti 

 

6.1.1 Hustota 

Nebo-li měrná hmotnost. Jedno z prvotních hledisek dělení betonů. 

Hustota je hmotnost látky, jež zaujímá celkový objem jeden metr krychlový. 

Jednotkou je tedy [kg . m-3]. Hustota materiálu hraje důležitou roli při 

nejrůznějších výpočtech. Hodnoty u betonů obyčejných se mohou pohybovat v 

rozmezí 2 000 až 2 600 kg . m-3. 

 

6.1.2 Pevnost tlaková 

Tlaková pevnost by se dala definovat jako hodnota tlakové síly, která 

po zavedení do posuzovaného prvku vyvolá pouze pružná přetvoření 

(samozřejmě s bezpečnostními rezervami). 

 Tlaková pevnost betonů dosahuje hodnot od 8 až do 100 MPa  s tím, že 

betony od pevnosti nad  55 MPa se označují jako vysokopevnostní. Hodnoty 

jsou naměřeny na válcovém (tzv. válcová pevnost), nebo na krychelném vzorku 

(tzv. krychelná pevnost). Pevnost betonu je „negativně“ ovlivněna především 

pojivem (cementem), jež obvykle i při dokonalém vytvrdnutí nedosahuje ani 

polovičních hodnot pevnosti plniva (kameniva).  
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6.1.3 Pevnost tahová 

Volná definice tahové pevnosti by vypadala stejně jako tlaková 

s rozdílem zavedeného typu zatížení. Místo tlaku by byl samozřejmě v prvku  

vyvozen tah. 

Jak již bylo řečeno, beton přejímá vlastnosti svých složek. Nepřekvapí 

tedy, že podobně jako kamenivo nebo cement, i beton dobře přenáší pouze 

tlaková zatížení. V tahu to je pouze něco okolo 10 % této hodnoty. Proto jsou 

betony náchylné ke vzniku trhlin, jež ovlivňují řadu vlastností dílce. Tato 

poměrně špatná vlastnost je důvodem, proč se do prvků namáhaných jinak než 

prostým tlakem vkládají výztužné elementy. Z různých důvodů se nejčastěji 

jedná o ocelové armatury. Tímto se problém chování betonové konstrukce dále 

rozšiřuje, protože je třeba popsat spolupůsobení všech součástí betonového 

dílce. Z praxe je nevyzpytatelné chování především předpjatých betonových 

konstrukcí v podmínkách požáru dobře známo. 

 

6.2 Tepelně technické vlastnosti 

 

6.2.1 Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost v podstatě ovlivňuje rychlost prostupu tepla danou 

konstrukcí. Literatura [15] popisuje definici tepelné vodivosti na základě 

naměřeného nebo vypočteného množství tepelné energie, jež projde 

izotermickou plochou za jednotku času, a to vše při teplotním gradientu jedna. 

Vyjádřeno matematicky by pak definice vypadala takto: 

 

λ = 
Tgrad

q
  (3) 

kde: 

λ - součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 

q - hustota tepelného toku [W.m-2] 

   grad T - teplotní gradient [K.m-1] 
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Hodnota tepelné vodivosti ve skutečnosti ale není konstantou. Vodivost 

λ je totiž funkcí teploty prvku. Změna s teplotou se dá se  zjednodušeními opět 

matematicky definovat lineární funkcí. [15] 

 

λ t 1 = λ t 0 [1 + b . (t1 – t0)]  (4) 

kde: 

λ t 1 - součinitel tepelné vodivosti při vyšetřované teplotě t1 [W.m-1.K-1] 

λ t 0 - součinitel tepelné vodivosti při počáteční teplotě t0 [W.m-1.K-1] 

b - koeficient změny zjištěný experimentem 

 

Můžeme konstatovat, že tepelná vodivost betonu je asi 1,5 krát vyšší 

než u zdiva z cihel. Její průměrnou hodnotu λ můžeme nalézt blízko 2 W . m-1. 

K-1. Je samozřejmě proměnná dle užitých přísad a výrazně se mění s typem 

betonu (hutný x lehčený). Dobře vedou teplo betony s obsahem křemene. Při 

užití vápenců se tato hodnota snižuje. Nejnižších hodnot pak dosáhneme užitím 

příměsí čediče strusky nebo například pemzy. Zde je oproti běžným hodnotám 

dosaženo až 50% zvýšení tepelného odporu.   

Voda má oproti betonu nebo vzduchu vyšší tepelnou vodivost. Proto je 

dalším hlediskem i okamžitý obsah vody. Suché betony jsou ve srovnání s 

vlhkými lepšími izolanty [12]. Zde je účelné znát vodní součinitel a též 

prostředí, ve kterém je prvek zabudován. Pro ilustraci, betony s  w = 0,85 mají 

až o 10 % nižší tepelnou vodivost než betony s w = 0,40. Důvod je ten, že po 

vyschnutí je v prvním typu betonu více pórů, a  λ se proto snižuje. Naproti 

tomu beton s vlhkostí 10 % je λ až o 40 % větší než u betonu vyschlého. 

Transport vody v zahřívané hmotě je rovněž podstatným prvkem tepelných 

projevů. 

 

6.2.2 Tepelná roztažnost 

 Tepelná roztažnost je zjednodušeně poměr, o který se konstrukce 

prodlouží (změní rozměr) oproti počáteční délce. Je to vlastnost, která má 
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významný vliv na chování nejen zahřívané konstrukce, ale i konstrukcí 

sousedních, do kterých může vnášet další napětí. Teplotní roztažnost je 

v případě betonů o něco složitější než je tomu třeba u ocelí. Celkové přetvoření 

je výslednicí čtyř druhů přetvoření. [4]  

 

),(),,(),()( T
tr

tT
cr

TT
th

σεσεσσεεε +++=   (5)  

kde: 

  ε  - celkové přetvoření prvku 

  εth (T)  - přetvoření závislé pouze na teplotě  

  εσ(σ,T)  - okamžité přetvoření závislé  na napětí a na teplotě 

  εcr(σ,T,t)  - dotvarování jako funkce napětí, teploty a času 

  εtr(σ,T)  -přechodové přetvoření jako funkce napětí a teploty 

  

 Poměrné přetvoření rozměrů ∆L/L pro některé druhy kameniv, jak je 

uvádí [21] (zjednodušené hodnoty): 

  ∆L/L = 18 × 10-6 Tc   pro silikátové betony 

   ∆L/L = 12 × 10-6 Tc  pro vápencové betony          

  ∆L/L =  8 × 10-6 Tc  pro lehčené betony 

 

6.2.3Tepelná kapacita 

 Měrná tepelná kapacita Cp je definována množstvím tepla, které 

musíme dodat hmotě o hmotnosti jeden kilogram, aby se jeho teplota zvýšila o 

1 K (°C). To vše při stálém tlaku. Hodnota, kterou bychom mohli 

charakterizovat měrnou tepelnou kapacitu betonu, se vyskytuje kolem hodnot 

1 000  [J . kg-1 . K-1]. [15] Měrná tepelná kapacita je rovněž proměnná 

s teplotou. Její závislost vyjadřuje vztah: 

Cp = α + β . t  +  γ . t2  (6) 

kde: 

  α ,β, γ  - koeficienty empiricky zjištěné a lišící se u každé látky 

  t  - teplota tělesa [K] 
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6.3 Otázka vlhkosti betonu 

 V projektové fázi stavby se řeší, jaké požadavky na konstrukci nebo 

prvek budeme klást. Můžeme zde relativně přesně definovat kvalitativní 

vlastnosti budoucího kompozitu. Prostředí, ve kterém bude prvek plnit svou 

funkci, je však z hlediska přesné definice problém složitější a návrhová situace 

ne vždy koresponduje s realitou. Ovlivnit okolí je zcela evidentně mnohem 

složitější, než ovlivnit prvek do tohoto okolí umístěný. Působení prostředí pak 

může zcela zásadně změnit očekávaný projev konstrukce. 

Jedním z  projevů prostředí může být i proměnný obsah vody. Ať už ve 

formě plynné (vlhkost vzduchu), nebo kapalné. Snahou sledovaného prvku je 

rovnováha s okolím. Díky tomu také s určitým zpožděním (odpor kladený ze 

strany konstrukce) dílec svou vlhkost mění. Přitom i relativně malá změna 

obsahu vody v betonu má za následek změnu tepelné odezvy (viz. kapitola  

6.2.1 Tepelná vodivost). 

Na tento fenomén je zaměřena pozornost a ve výpočtové části práce je 

učiněn pokus zjednodušeně popsat tepelnou interakci vody s betonovou 

hmotou.  

 

6.3.1 Transport vody za normálních podmínek 

Pohyb vody a plynů uvnitř betonu je přímo odvislý od vnitřní struktury 

betonu od tzv. pórovitosti (v podstatě poměr mezi objemem  hutného betonu a 

objemem prázdných prostorů vyplněných plyny nebo kapalinami). Pórovitost 

zase souvisí s užitými složkami betonu a dále se způsobem zpracování 

(zhutnění, úmyslné zavádění plynu do struktury). Pórovitost je 

charakterizována dvěma základními hledisky. [14] 

Otevřená pórovitost je hledisko rozsahu vzájemného propojení 

jednotlivých pórů. Propojením je umožněna komunikace (sdílení hmoty) mezi 

jednotlivými póry. 

Rozdělení velikosti pórů nám zase člení póry z hlediska 

charakteristického rozměru do tří skupin (makropóry, kapilární póry, 
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mikropóry). Charakteristický rozměr se pohybuje mezi 10-2 až 10-9 m. Velikost 

pórů (jejich povrch) pak ovlivňuje děje probíhající na stěnách pórů (adsorpce 

vody a plynů, chemické reakce s cementovou pastou). 

 

Povrch pórů je pokryt tenkou vrstvičkou fyzikálně vázané vody. Je to 

díky velké energii povrchových vrstev cementové pasty. Tam se totiž projeví 

nerovnováha mezimolekulárních sil (tak jak je to u každého materiálového 

přechodu - dělící vrstva má vždy odlišné vlastnosti). Voda je tedy 

naadsorbována na povrch a zde probíhají nejrůznější reakce (koroze, 

krystalizace solí atd.) Platí, že čím menší póry, tím větší povrch pórů, a tím 

také větší poměrné množství navázané vody [14]. Od určitých rozměrů jsou 

pak póry zcela zaplněny vodou (tzv. kapilární kondenzace), a to i při nízkých 

hodnotách vlhkosti okolí. V případě, že je pór zaplněn vodou, se takovýto stává 

pro plyny prakticky nepropustný. Shrneme-li tyto fakty, můžeme říci, že hutné 

betony s velkým podílem kapilárních pórů a mikropórů se hůře vyrovnávají 

s teplotním stresem. Důvodem je obtížná redukce vnitřního napětí (vznikající 

teplé plyny nemají kam unikat a ani se kam rozpínat, transport je výrazně 

znesnadněn). 

Otázka tekoucí vody není zmíněna záměrně. Předpokládáme pro 

zjednodušení běžnou občanskou a průmyslovou zástavbu. Tudíž prvky, které 

jsou vystaveny pouze vlhkosti přítomné ve vzduchu. 
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7 Základy sdílení tepla  

 

 Dalším dílem, potřebným k sestavení této složité mozaiky, je 

problematika sdílení tepla. Musíme nejprve identifikovat a poté kvantifikovat 

děje, kterými je tepelná energie sdílena mezi okolím a samotnou konstrukcí 

nebo dílcem.  

 Při pozorném sledování našeho okolí zjistíme, že takřka vše je založeno 

na hledání rovnováhy energií v jakémkoli smyslu. Lidé o této úžasné vlastnosti 

vesmíru vědí relativně dlouho. Na základě oněch vypozorovaných vlastností 

byly vyřčeny axiomy, na kterých (v jistých mezích) stavíme dodnes. Nejinak je 

tomu i v této vědní disciplíně. 

Jak uvádí [2], v naprosté většině reálných požárů dochází k přenosu 

tepelné energie třemi základními mechanismy současně. Těmito ději jsou: 

  

Vedení (kondukce) - podstata této formy přenosu tkví v pohybu 

strukturních částic hmoty. Příkladem může být krátká kovová tyč ve vodorovné 

poloze, kterou zahříváme na jedné straně. Za určitých podmínek na straně 

druhé zaznamenáme nárůst teploty. Znalost kondukce je základ potřebný 

k výpočtu teplotních polí v betonového prvku. Můžeme totiž početně zjistit, ve 

kterém okamžiku dojde k překročení kritických teplot.  

Stěžejním vztahem vedení tepla je Fourierův zákon stanovující poměr 

mezi hustotou tepelného toku a teplotním gradientem. Tepelný tok a teplotní 

gradient mají opačný vektor. Proto záporné znaménko v matematickém 

vyjádření. 

Tgradq .λ−=   (7) 

kde: 

q - hustota tepelného toku [W.m-2] 

λ - součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 

grad T - teplotní gradient [K.m-1] 
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 Proudění (konvekce) - zde si energii vyměňuje tekutina (kapalina, 

plyn) s pevnou látkou. Příkladem může být lžička v hrnku s horkou kávou. 

V podmínkách požáru se konvekce uplatňuje například při ohřevu především 

horních částí konstrukce. Jako ohřívací médium zde fungují plynné produkty 

hoření. K matematickému vyjádření nám slouží tzv. Newtonova rovnice. 

 

Q = α (t1 – t2). St  (8) 

kde: 

Q - celková vysdílená tepelná energie  [W] 

α - součinitel přestupu tepla [W.m-2.K-1] 

t1 - teplota ohřívaného povrchu [K, °C] 

t2 - teplota ochlazované tekutiny [K, °C] 

St - plocha, na níž k tepelné výměně dochází [m2] 

  

 Záření (sálání, radiace) - při tomto druhu sdílení tepla musí být 

přítomno hmotné prostředí. Podmínkou šíření je tzv. průteplivé prostředí. 

Teplo je vyzařováno ve formě elektromagnetických vln do okolí (převážně 

infračervená část spektra). Vliv na intenzitu vyzařování má především tepelný 

stav zdrojového tělesa. Tento výrok podporuje i níže uvedená rovnice, ve které 

si můžeme všimnout členu T4. Dle mého názoru je tento způsob sdílení tepla 

zcela zásadní. A to nejen z hlediska požární ochrany (šíření požáru, odstupy). 
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Znovu platí, že i radiace je velmi složitý děj, avšak pro potřeby této 

práce je uveden opět jednoduchý vztah, jenž nám pomáhá rychle kvantifikovat 

množství vyzářené energie. Vzorcem je známý Stefan-Bolzmanův zákon 

intenzity vyzařování. 

E = εr . σs-b . T
4 (9) 

kde: 

E - intenzita vyzařování [W.m-2] 

εr - bezrozměrná emisivita (určeno experimentem) nabývá 

hodnot <0,1> 

σs-b - Stefan-Bolzmanova konstanta σ = 5,67 . 10-8 [W.m-2.K-4] 

T4 - absolutní teplota tělesa [K] 

 

Jedna ze základních myšlenek (tzv. druhý termodynamický zákon), 

vztahující se k oblasti termodynamiky, praví, že: „Není možné sestrojit 

periodicky pracující tepelný stroj, který by jen přijímal teplo od ohřívače a 

vykonával stejně velkou práci.“ Volnou interpretací této teze může být i výrok, 

který uvádí ve své práci Jordán [6].  Říká, že: „Teplo se sdílí samovolně v 

prostoru z míst o teplotě vyšší do míst o teplotě nižší. Tento přenos tepla 

probíhá tak dlouho, dokud se soustava nedostane do termodynamické 

rovnováhy.“ 

Rozložení teplot v průřezu (nestacionární trojrozměrné teplotní pole) je pak 

dán diferenciální rovnicí: 
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kde: 

 

T(x,y,z,τ) - teplota jako funkce místa (kartézký systém) a času [K] 

λ  -součinitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 

ρ  -objemová hmotnost [kg.m-3] 

cp  -měrná tepelná kapacita při stálém tlaku [kJ.kg-1.K-1] 
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Při výpočtu je nutno stanovit tzv. okrajovou podmínku, protože se jedná 

o nestacionární (časově závislé) vedení tepla. Další důležitý fakt je ten, že 

hodnoty, které za normálních podmínek bereme jako konstanty, jsou ve 

skutečnosti závislé na teplotě. A neposlední komplikací výpočtu je i 

anizotropnost betonu (vlastnosti jsou směrově závislé). Složitější výpočty bez 

užití moderní počítačové techniky jsou díky tomu téměř nemožné. Není asi 

třeba dodávat, že nepřesné, nebo špatné provedení dílce, vede k zcela odlišným 

výsledkům, a sebepřesnější výpočty ztrácí svůj smysl. 

Zmíněný matematický tvar využívá i multifyzikální počítačový 

program, s jehož pomocí je proveden experimentální výpočet.  
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8 Teplotní průběh v požárem  zasažených konstrukcích 

 

 Chceme-li hodnotit materiály nebo výrobky z hlediska jejich požární 

odolnosti, musíme nejprve zavést jednotný systém měření. Zřejmě 

nejdůležitější podmínkou validní opakovatelnosti je stanovení teplot a 

tepelných změn v závislosti na čase. Proto pro potřeby zkoušek vznikla celá 

řada modelů (s ohledem na charakter materiálu či prostoru, který hoří). Modely 

mají svůj základ v reálně naměřených hodnotách (tzv. empirické hodnoty). 

Obvykle lze rozeznat tři fáze hoření [6], které z grafu těchto funkcí vyplývají. 

Zmíněnými  fázemi jsou: 

 

Fáze rozhořívání – přírůstek teploty je relativně malý. Ve skutečných 

podmínkách to odpovídá tepelné přípravě materiálu k hoření. Hoří pouze malá 

část paliva. Tato fáze je zlomová z hlediska požárně bezpečnostních zařízení. 

Zde mají automatické systémy možnost zabránit vzniku požáru (tzv. aktivní 

ochrana). Rovněž v tomto okamžiku musí proběhnout rychlá a bezpečná 

evakuace ohrožených osob. 

 

Fáze plně rozvinutého požáru – začíná v okamžiku, kdy hoří značná 

část přítomného paliva (prudké rozšíření se označuje jako flash ower), a teploty 

přesahují hodnoty 500 °C. Gradient teploty zde dosahuje maximálních hodnot. 

Teploty plynů rovněž dosahují svého maxima. Po překonání vrcholu teploty 

stagnují a poté počínají klesat. Na tuto část křivek se vlastně stavby projektují. 

Předpokládaný požár nesmí ohrozit stabilitu konstrukce. Tato ochrana by se 

dala nazvat jako pasivní, nebo také konstrukční.  

 

Fáze dohořívání – všechno palivo vyhořelo (požár je uhašen) a 

konstrukce chladne až na teplotu okolí. V okamžiku, kdy dojde ve 

vyšetřovaném prostoru palivo (jakákoli hořlavá látka, schopná za daných 
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podmínek reakce hoření), nebo oxidační činidlo (látka podporující oxidaci), 

začíná proces ochlazování. Pro dobré pochopení problematiky chování 

konstrukcí je tato fáze skoro stejně důležitá, jako fáze zahřívání. Akumulovaná 

tepelná energie je z konstrukce sdílena do okolí běžnými fyzikálními ději 

(konvekce, kondukce, radiace). Rychlost chladnutí je řízena mnoha faktory, 

z nichž nejvýznamnější jsou proudění vzdušiny, mohutnost konstrukce, hasební 

práce, teplota při požáru, teplota okolí nebo tepelná vodivost materiálu. 

 

 Nejběžněji užívaným matematickým vyjádřením požáru pro potřeby 

oboru Požární bezpečnost staveb je tzv. Normová teplotní křivka (nebo též 

celulózová křivka) a je definována v ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární 

odolnosti - Část 1: Základní požadavky. Křivka simuluje teplotní průběh 

požáru. Na stejný průběh je zkoušena i skutečná požární odolnost 

v akreditovaných zkušebnách (v ČR PAVÚS), které mají právo udělovat 

certifikaci výrobkům, jež splnily požadovaná kritéria. 

Její tvar je dán vztahem: 

 

TN = T0 + 345 log (8τ1+1)  (11) 

 

kde: 

TN - teplota plynů v prostoru  [°C] 

 T0  - počáteční teplota prostoru [°C] 

 τ1 - doba trvání požáru [min] 

 

 

Pro potřeby přesnějších výpočtů byla samozřejmě stanovena i rovnice, 

uvádějící pokles teplot konstrukce při poslední fázi. Tyto a jiné hodnoty lze 

nalézt v Eurokódu 1 (neboli normě ČSN EN 1991-1-2). 
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9 Vliv teplot na vlastnosti betonu  

 

9.1 Vliv rostoucích teplot na betony obecně 

 

9.1.1 Hustota 

 Hustota zahřívaného materiálu s rostoucí teplotou pomalu klesá. Při 

teplotách do 1000 °C to může představovat pokles o 10 % (u betonů 

s čedičovým kamenivem) až 40 % (u betonů s vápencovým kamenivem). 

Hodnoty poklesu hustot lze nalézt například v literatuře [1]. 

 

9.1.2 Přetvoření a pevnost 

Nejviditelnějším projevem zahřívání je změna objemu tělesa v důsledku 

rozpínání  hmoty. Tomuto fyzikálnímu jevu se říká teplotní roztažnost. Dalším 

fenoménem nárůstu teplot je pokles mechanických vlastností. Průběh poklesu 

pevnosti je patrný z obrázku [2].  

 
Obr. 2 

Graf závislosti pevnosti betonu na teplotě. Plné křivky a označují oblast výsledků 

různých zkoušek několika autorů. Přerušovaná čára b naznačuje nárůst pevnosti u 

žáruvzdorných betonů.[9] 
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Konkrétnější hodnoty pevností a přetvoření uvádí například norma 

Eurokód 2 [21]. Hodnoty v tabulce [1] jednoznačně dokládají úbytek pevnosti 

fck, θ s rostoucí teplotou (v tabulce použit poměr pevnosti při dané teplotě a 

pevnosti původní) a také přetvoření εc, se dle očekávání zvětšuje. Vápencové 

kamenivo v těchto zkouškách prokázalo o něco příznivější průběh poklesu 

pevnosti. Poměrné přetvoření je u obou porovnávaných vzorků podobné.  

Tabulka 1 

Vliv teplot na pevnost a poměrné přetvoření, jak je udává ČSN EN 1992-1-2 

 

Pevnost betonu lze (opět při určitých zjednodušeních) vyjádřit 

následujícím matematickým výrazem. 

 

fck, θ = kc, θ . fck, 20° C  (12) 

kde: 

fck, θ -hledaná pevnost betonu při teplotě θ 

fck, 20° C -charakteristická pevnost betonu v tlaku při teplotě 20 °C dle ČSN EN 206-1 

kc, θ -součinitel vyjadřující teplotně-pevnostní závislost betonu  

definovanou v EC 2 
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Také je nutné upozornit na to, že vlivem vysoké teploty dochází 

k dehydrataci cementu, což je doprovázeno zmenšováním objemu. V kontrastu 

s tímto faktem ale kamenivo na objemu nabývá, a tak se ve stavebním dílci   

částečně redukuje vnitřní napětí. K překročení mezních napětí však časem 

stejně dojde, a pak v důsledku toho dochází k porušování soudržnosti hmoty a 

vznikají trhliny.  

 V globálu má ale beton velmi dobrou pověst a mnoho budov, které již 

požárem prošly, jsou nadále užívány bez nutnosti větších oprav. Při požáru je 

na betonu oceňována jeho relativně nízká tepelná vodivost (λ se pohybuje 

okolo 2 W . m-1 . K-1) a rovněž skutečnost, že narůstající teplota uvnitř je 

částečně kompenzována endotermickou reakcí cementu.[4] Dalším 

významným faktorem, jenž rozhoduje o tom, zdali konstrukce obstojí, je tzv. 

stupeň statického využití, což souvisí se zmiňovaným poklesem mechanicko-

pevnostních vlastností. Obecně platí, že čím větší napětí je v prvku zavedeno 

(statické využití je větší), tím nepříznivěji se prvek projevuje.  

 

9.1.3 Tepelně technické vlastnosti 

 K dalším vlastnostem, jež se s rostoucí tepelnou zátěží mění, patří 

tepelná kapacita Cp a tepelná vodivost λ. Zatímco tepelná kapacita během 

zahřívání mírně narůstá (u některých druhů betonů má maximum kolem 

500 °C), tepelná vodivost začíná klesat ihned od počátku (výjimkou je suchý 

lehčený beton). Grafy popisující zmíněné vlastnosti lze opět nalézt třeba 

v literatuře [1, 21].  

 

9.2 Explozivní odprýskávání (spalling) 

 Explozivní odprýskávání betonu je strašákem mnoha profesí. 

V konečném důsledku totiž odprýsknutí může znamenat velmi rychlou ztrátu 

nosnosti (mezní stav R) nebo celistvosti (mezní stav E) konstrukce. I v tomto 

případě platí, že nejsme schopni přesně určit, ve kterých případech, a v jakém 

rozsahu nám odprýsknutí hrozí. Známe pouze rizikové faktory tohoto děje [4]. 
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Většina obyčejných betonů je ale schopna přestát i několik požárů bez 

viditelného odprýsknutí. 

9.2.1 Lokace a důsledky 

 Zdroj [16] uvádí, že k explozivnímu odprýsknutí dochází na 

povrchových vrstvách, které byly vystaveny požáru, a často k němu dochází 

v prvních 20 minutách. Vyskytuje se u všech typů konstrukcí (stěny, stropy, 

trámy, sloupy). Rozsah odprýsknutí je od 0,01 m2 do několika m2 a hloubky i 

40 mm. Mimo takto rozsáhlých odprysků se vyskytují i poruchy velikosti 

jednotlivých zrn kameniva. 

 Bylo avizováno, že odprýsknutí přímo ohrožuje únosnost R. Je to dáno 

tím, že se změnou tloušťky průřezu se mění i výstřednost normálových sil. 

Tato změna může být za hranicí únosnosti a prvek jednoduše selže. K selhání 

může přispět i předepnutí, protože přepínací síla působí na menší plochu 

zároveň s větší výstředností. 

 Únosnost může být ohrožena i tím, že odprýskne krytí výztuže, a ta je 

následně vystavena působení požáru bez ochrany. Takto odhalená konstrukce 

obvykle dlouho přímému působení požáru neodolá.  

 
Obr. 2 

Odprýsknutá vrstva betonu na nosníku zasaženém požárem [4] 
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9.2.2 Mechanismus explozivního odprýsknutí  

 „ Odprýsknutí je způsobováno přemáháním betonu při současném 

působení normálových napětí v tlaku podél povrchu a normálových napětí 

v tahu v příčném směru. Podélná napětí v tlaku jsou vyvozována převážně 

předpětím a zatížením konstrukce, vnitřním pnutím a vynuceným přetvořením. 

Příčná napětí v tahu způsobuje hlavně vnitřní pnutí a přetlak páry, tvořící se 

v ohřívaném vlhkém betonu.“1  

 Pokud aplikujeme tyto teze například na předpjatý železobetonový 

strop, zjistíme, že mnohem více je tímto jevem ohrožena konstrukce 

nezatížená, protože v exponované části prvku dosahuje napětí v tlaku 

nejvyšších hodnot.  

 Kromě mechanického původu odprýsknutí je zde i původ 

nestejnoměrného prohřátí. Pnutí které následně destrukci vyvolá je způsobeno 

velkými teplotními rozdíly (příkladem může být okenní tabule, která už při 

malých teplotních rozdílech na obou stranách puká). Podstata praskliny spočívá 

v tom, že ohřátý materiál má tendenci se rozpínat, ale studenější hmota mu to 

nedovolí. Proto napětí narůstá až do doby překročení pevnosti. Přidáme li 

k tomuto teplotnímu napětí i sílu, kterou působí v kolmém směru vznikající 

pára, výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Toto nemusí platit pouze při 

prudkém nárůstu teplot. Uvědomme si, že při hasebním zásahu je konstrukce 

naopak rychle ochlazena. Prudké ochlazení by mohlo vyvolat obdobný účinek. 

Zřejmě však s nižší intenzitou odprysku nebo prasknutí (porušený kus by 

neodstřelil, ale spíše odpadl). 

Různí autoři uvádějí různé hodnoty a další podmínky (např. pórovitost), 

při kterých podle jejich výsledků nedochází k tomuto ryze negativnímu jevu. 

Každopádně je evidentní, že právě voda hraje při požáru nezanedbatelnou a 

prozatím ne zcela jasnou roli.  

                                                 
1 Voves, 1983, s. 133. 
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Teploty, při kterých k odprýsknutí dojde lze nalézt v intervalu 150 – 

400 °C [7]. Více o chování vody v prvku nám může napovědět obrázek [3]. 

Ten velmi pěkně znázorňuje postupné vysušování (element se rozdělí na tři 

oblasti). S postupem front vlhkostí se pak přesouvá i tlakové maximum ve 

struktuře. Hodnota vnitřního tlaku je z hlediska hodnocení nebezpečí odprysku 

podstatnou veličinou. Tlakové maximum by pak bylo možné hledat ve vrstvách 

blíže ohřívané straně, protože lze předpokládat, že čím se fronta bude 

přesouvat hlouběji, tím se maximální hodnoty tlaků budou snižovat. Jinak 

řečeno nejvyšších tlaků je zřejmě dosahováno právě ve vrstvách o hloubce do 

40 mm. 

 

 
Obr.3 

Průběh tlaků a teplot  
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9.2.3 Prevence „spallingu“ 

Některá opatření jsou zřejmá už z popisu děje. Základem je snížení 

napětí. Vhodným způsobem je například uložení, jež prvku umožňuje 

„pracovat“. Znamená to, že má prostor pro rozpínání. Dalším opatřením může 

být tvar konstrukce. Zaoblení zmenšuje ohřívaný povrch, což se může kladně 

projevit třeba v rozích trámů (tam je větší plocha ohřevu). Také bychom měli 

zachovávat rovnoměrné tloušťky vrstev. Lze použít i dodatečné vyztužení 

ohrožených částí. U vysokopevnostních betonů zase používáme 

polypropylenová vlákna, jež nám pomáhají redukovat vnitřní napětí. A 

neposledním opatřením může být také to, že zabráníme příliš prudkému 

nárůstu teplot (snažíme se zabránit velkému teplotnímu spádu v prvku). 

Eurokód 2 v souvislosti s explozivním odprýskáváním uvádí jako 

kritickou hodnotu vlhkosti 3 %. Dále nám také nabízí alternativu hodnocení 

únosnosti takto postiženého prvku. 
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10 Tepelné působení na obyčejný beton 

 

Při vysokých teplotách dochází k dočasným i trvalým změnám 

vlastností [9]. Na rozsah těchto změn mají vliv faktory vnitřní (kvalitativní 

vlastnosti materiálu) a vnější (průběh teplot, délka tepelné zátěže, namáhání 

konstrukce, způsob přestupu tepla). Běžně známým efektem dodávání energie 

do systému je postupný rozpad vazeb a snižování soudržnosti hmoty. Nejinak 

je tomu i zde. Navíc vysoké teploty způsobí zpětný chod vytvrzovací reakce 

cementu.  

Při teplotách okolo 100 °C se začíná odpařovat vlhkost v pórech a 

fyzikálně navázaná voda. Tento děj má kladný vliv na pevnost, protože ta se 

může i mírně zvýšit díky nehydratovaným jádrům cementu. Například modul 

pružnosti ale započíná svou klesající tendenci. Na rychlost odpařování má vliv 

třeba struktura betonu. Čím je stavivo pórovitější, tím menší překážky jsou 

unikající vodě kladeny a vnitřní napětí nemusí mít tak strmý nárůst [5]. 

Takováto ztráta vlhkosti je ještě jevem zvratným, protože beton je schopen si 

během času vlhkost zpět doplnit z okolí. Voda má relativně vysokou hodnotu 

měrného a výparného tepla, proto nemusí být prohřívání prvku v počátcích tak 

rychlé. 

V intervalu teplot 100 – 400 °C se pevnost v tlaku nemusí příliš lišit od 

původních hodnot. Modul pružnosti ale jednoznačně klesá. 

V rozmezí 400 – 500 °C se ze struktury betonu uvolňuje chemicky 

vázaná voda a snižuje se tak nadále pevnost staviva a mění se i ostatní 

technicko fyzikální parametry.[9] Tyto teploty už trvale ovlivní kvalitu betonu 

i po pominutí tepelného působení. Jedná se třeba o rozměry betonu. Dále i 

pevnost již nedosahuje původních hodnot a po roce je její hodnota asi na 90 % 

hodnoty původní. 
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 Za zmínku rovněž stojí teplota 575 °C [10], při které dochází ke 

skokové změně objemu křemene (samozřejmě pokud se ve struktuře nachází). 

Při teplotách přesahujících 1 550 °C se i žáruvzdorné betony začínají 

tavit, tudíž o pevnostních charakteristikách už pochopitelně nemůže být ani řeč. 

Beton vystavený teplotám nad 350 °C bývá porušen drobnými 

trhlinkami na ohřívaném povrchu, nebo může být i vlivem prudké expanze 

páry odprýsknutá vrstva tohoto povrchu (explozivní odprýskávání). Z 

dalších projevů to může být třeba zabarvení betonu, z něhož se dá i zpětně 

usoudit, jakým teplotám byl vystaven. [16] 
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11 Projevy vybraných druhů betonů za vysokých teplot 

 

 Pro ilustraci je zde v krátkosti uveden způsob, jakým na vysoké teploty 

reagují některé běžně užívané druhy betonů. Stručný přehled potvrzuje, že 

úpravou jedné vlastnosti můžeme docílit zhoršení vlastností jiných. S tímto 

faktem je proto nutno vždy kalkulovat. Nemusí se zhoršit pouze reakce 

v podmínkách požáru. Prvek může být kupříkladu náchylnější ke korozi a 

podobně. 

 

11.1 Vysokopevnostní beton 

 Tento beton byl vyvinut pro aplikace s vysokými požadavky na 

pevnost. Různými aditivy dosáhli technologové toho, že pevnost v tlaku se 

pohybovala od 55 MPa až do 120 MPa. Každý klad je ale vyrovnán v jiné 

oblasti. Zde je to v oblasti zvýšených teplot, protože sérií pokusů bylo 

prokázáno, že tyto betony při teplotách nad 400 °C ztrácejí svou pevnost 

výrazně rychleji, než betony obyčejné. Dále se zde častěji vyskytoval problém 

explozivního odprýskávání. Někteří odborníci navrhují považovat pevnostní 

vlastnosti za nulové, dosáhne-li teplota betonu 500 °C. Neznamená to, že prvek 

zkolabuje, ale že silový příspěvek takto zahřáté části prvku je nulový. U sloupů 

je tato hodnota ještě snížena na 400 °C [4]. 

 

11.2 Lehký beton 

 K výrobě tohoto typu betonu se obvykle užívá běžný cement a některý 

druh kameniva s  objemovou hmotností nižší (max. 1 800 kg . m-3), než je 

běžná hodnota 2 500 kg.m-3. Dále má toto pórovité kamenivo výrazně lepší 

tepelně-technické vlastnosti (λ až 0,006 W.m-1. K-1). Z nejznámějších zástupců 

můžeme jmenovat perlit a vermikulit. Zde se kladně projevuje vlastnost, o 

které jsem se již zmínil u kameniva. Plnivo užívané v těchto betonech totiž 

vysokými teplotami prošlo při vzniku nebo technologické úpravě [12] a jeho 
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chování proto není tak bouřlivé, jako je tomu v jiných případech. Další důvod 

jeho odolnosti je i v tom, že toto kamenivo je dosti pórovité a zahřátý beton má 

prostor se teplotně rozpínat. Dále i vzduch, kterým jsou póry vyplněny, 

výrazně snižuje tepelnou vodivost prvku. Filosofie betonu 

s polypropylenovými vlákny je obdobná. Částečná kompenzace teplotního 

napětí. Lehké betony se však díky své nižší pevnosti užívají na méně silově 

namáhané prvky. 

 

11.3 Drátkobeton 

 Tento druh betonu se v souladu se svým názvem liší od ostatních tím, 

že se ještě do čerstvé směsi vkládají ocelové drátky. Běžný rozměr drátků je 

25 – 35 mm při průměru 0,5 mm. Drátky jsou zakončeny háčky kvůli lepší 

soudržnosti s betonem. Plní zde funkci tažné výztuže a pomáhají betonu lépe 

přenášet tahová zatížení. Zkoušky za vysokých teplot ukázaly, že drátky 

zlepšují pevnostní charakteristiku tím, že zvyšují hodnotu mezního přetvoření. 

Beton je díky nim elastičtější. Na druhou stranu je zase zvýšena třeba teplotní 

vodivost takového staviva.    

 

11.4 Vláknobeton 

 Vláknobeton je poměrně nový druh betonu, který získáme přidáním 

určitého množství (cca 3 hmotnostní procenta) polypropylenových (PP) vláken 

do čerstvé betonové směsi. Tímto krokem sice nedocílíme zvýšení pevnosti 

jako u drátkobetonu nebo třeba betonu se skelnými vlákny (zvýší se odolnost 

proti povrchovým trhlinkám při vysýchání), ale především docílíme lepšího 

chování v podmínkách tepelného namáhání. Základní myšlenkou bylo 

vytvoření rezervního prostoru pro rozpínání. PP vlákna se při teplotách nad 

171 °C  taví, a tím vytváří potřebný prostor (při roztavení se uvolní asi 10 % 

z jejich původního objemu). Vnitřní napětí je částečně redukováno a nedochází 

k explozivnímu odprýskávání (obr. 2 v příloze). [7] PP vlákna se často užívají 

ve spojení s vysokopevnostním betonem, protože ten je díky své struktuře a 
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charakteru užití (například v tunelech) k odprýskávání náchylnější [27]. 

Redukce tlaků je výrazná, literatura [7] to uvádí na příkladu, kdy vnitřní tlaky 

mohou být redukovány z hodnot 4 MPa až na tlaky kolem 1 MPa (při dávce PP 

vláken 3 kg/m3). 

Bohužel se nepodařilo vyhledat údaje, které by hovořily o vlastnostech 

a použitelnosti takového betonu po požáru. Zajímavé by například bylo 

sledovat, co se děje s PP po ochladnutí, a zda by byl opět schopen plnit svou 

funkci, zvláště vezmeme-li v úvahu, že je PP hořlavá látka. Důležité hodnoty 

pro PP měřený termogravimetrickou metodou jsou následující. Teplota tání 

171 °C, teplota výparu 341 °C a teplota vznícení 457 °C. Rozměry samotných 

vláken jsou pak 19 mm na délku a průřez 50 až 150 µm2. 

 

 

11.5 Železobeton 

Alfou i omegou železobetonů je stav armatury, která přenáší napětí 

v tažených částech prvku. Jestliže zajistíme dostatečnou ochranu této „páteři“, 

potom lze konstatovat, že chování železobetonu je relativně dobré. 

Dostatečnou ochranou se pak myslí především to, že zabráníme prohřátí 

armatur na teploty přesahující cca 450 °C. Klasickým parametrem sledovaným 

u železobetonů je z tohoto důvodu tloušťka krycí vrstvy. Funkce krycí vrstvy 

betonu je v ochraně výztuže (zajišťuje ale také soudržnost výztuže a betonové 

hmoty). Její příspěvek k únosnosti je spíše záporný, jelikož de facto zatěžují 

konstrukci svou hmotností. Proto ji „hasiči“ chtějí co největší a „statici“ 

naopak co nejmenší. Běžně se tloušťka této ochranné vrstvy pohybuje mezi 2 a 

3 centimetry.[9] Lépe se chovají prvky s ocelí válcovanou za tepla (je 

houževnatější) a taky takové, jejichž kamenivo má i při vyšších teplotách 

podobnou hodnotu teplotní roztažnosti α jako v nich užitá ocel (směsi 

s vysokopecní struskou, čedičem či vápencem). 
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11.6 Předpjatý beton 

Pro předpjatý beton platí obdoba toho, co bylo řečeno u železobetonů 

s tím, že chování při požáru je díky uměle zavedenému napětí výrazně 

zhoršeno. Prvky jsou subtilnější (snadněji se prohřejí) a využití průřezu je 

vyšší. Navíc jsou předpjaté betony náchylnější k explozivnímu odprýsknutí. 

Zde se trvalá deformace projeví při nižších teplotách požáru, než tomu je u 

železobetonu. S destrukcí železobetonového stropu musíme počítat při prohřátí 

už na 350 °C. Konstrukce z předpjatého betonu, jež prošly požárem, se musí 

kvůli trvalým deformacím mnohem častěji vyměňovat (tepelné průhyby např. u 

železobetonových stropů se po vychladnutí mohou vytratit).[9] 
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12 Vady a poruchy z hlediska mezního stavu (M.S.) 

únosnosti 

 

 Dle [14] je vadou z hlediska M.S. únosnosti prvek nebo konstrukce 

postižena v případě, že je její statisticky minimální přípustná únosnost menší 

než statisticky předpokládaný maximální účinek jejího zatížení. Z hlediska 

projektových předpisů vzniká vada v okamžiku, kdy výpočtová hodnota 

odporu konstrukce je menší, než výpočtová hodnota účinků zatížení, 

odpovídajících účelu dané konstrukce, a to při předpokládaném způsobu 

provozu. Jako porucha je pak označován stav, při kterém dochází k porušení 

průřezu, částí konstrukce, ztráta stability polohy atd. Porucha se velmi často 

projevuje velkými plastickými průhyby, rozevřením širokých trhlin, drcením 

betonu, vybočením tlačené výztuže, zřícením části nebo celé konstrukce.  

Obrázek [4] nám zřetelně znázorňuje možné vztahy vzniku vad a poruch.  

 
Obr.4 

Obecné schéma možných příčin, vad a poruch a jejich kombinací 
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Příčiny vad jsou podle autora děleny do čtyř kategorií, a to podle 

období vzniku vady (nedostatky v předprojektové činnosti, nedostatky 

v projektové činnosti, nedostatky při výrobě nebo výstavbě, příčiny vad 

vznikající v provozním období).  

Příčiny poruch jsou zahrnuty do jedné kategorie. Jedna z položek 

v tomto výčtu je pak označena jako mimořádné účinky. Tento stále častěji 

užívaný pojem označuje přírodní a antropogenní mimořádné události a jevy, 

jež mohou mít na statickou odolnost konstrukce zásadní vliv. Kvantifikace 

mimořádných událostí je sice obtížná, ale s rostoucí hodnotou (z hlediska 

financí nebo třeba z hlediska požadované bezpečnosti) nabývá na důležitosti. 

Smutným důkazem může být útok z 11. září. Některé názory tvrdí, že kolaps 

obou budov nebyl následkem pouhého nárazu letadel (s tím bylo počítáno). 

K selhání došlo až po požáru leteckého benzínu, jenž bezprostředně poté 

vznikl. 
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13 Navrhování dle Eurokódu 2 (EC 2) 

  

Snahy o jednotný přístup k navrhování betonových konstrukcí v  

Evropě vedly k tvorbě normy, která je známá jako Eurokód 2 (Český 

normalizační institut ji harmonizoval do soustavy norem pod označením ČSN 

EN 1992-1-2 ). Norma se zabývá navrhováním betonových konstrukcí na 

účinky požáru, při kterém lze využít i tabulkové hodnoty jednotné pro státy 

Evropské unie. Základní zásady navrhování na účinek požáru shrnuje literatura 

[11]. 

 

13.1 Návrhové požadavky 

Obecné definice a vztahy vybraných návrhových požadavků nám 

poskytuje [20], tedy Eurokód 1.  

 

a) statická odolnost za požáru 

- nosná funkce navržené konstrukce musí být zajištěna i při 

požáru (čas, po který má konstrukce odolávat, je podrobněji 

vyspecifikován dle projektových požadavků dané země) 

mezní stav R (load bearing function) 

 

b) bezpečné rozdělení na požární úseky (pojem v rámci ČR) 

- dělící konstrukce musí plnit i požárně dělící funkci (to 

znamená, že po stanovenou dobu brání šíření požáru) 

-zde sledujeme dvě základní vlastnosti: 

mezní stav E (integrity) – nesmí nastat ztráta celistvosti 

(praskliny, otvory) 

mezní stav I (insulation) – nesmí nastat ztráta tepelné izolace 

(na opačné straně ve smyslu ohřívání nesmí dojít k překročení 

definovaných teplot) 
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Normová požární odolnost je schopnost prvku (nebo konstrukce) plnit 

požadované funkce při normovém požáru ( nárůst teplot dle normové teplotní 

křivky viz. kapitola Teplotní průběh v požárem zasažených konstrukcích) po 

stanovenou dobu. Požadavky jsou vyjádřeny časem např. 30, 60, 90 i více 

minut. 

Stavební prvky: nosné    - mezní stav R 

 požárně dělící   - mezní stav E, I 

 nosné a požárně dělící - mezní stav R, E, I 

  

13.2 Požární návrhové konstrukce 

možné postupy návrhu: 

a) podle tabulkových hodnot – nejjednodušší (cena za jednoduchost je 

předimenzování, a tím i vyšší finanční náročnost projektu) 

b) zjednodušená metoda – pro vybrané prvky 

c) obecná metoda - simulace chování prvků, podskupin i celé 

konstrukce 

U výpočtů konstrukce jakožto celku je nutno ověřit základní 

spolehlivostní podmínku: 

 

E fi,d(t) ≤ R fi,d(t)  (13) 

 kde: 

 E fi,d(t)  – účinek zatížení při mimořádné návrhové situaci při požáru 

R fi,d(t)  – schopnost konstrukce odolávat korespondující s požární 

odolností při zvýšené teplotě 

 

Při výpočtech vnitřních sil je možno užít přibližných výsledků Ed za 

normálních podmínek a redukovat je součinitelem zohledňujícím vliv teploty: 

 

E fi,d = η fi  E d  (14) 
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Přičemž ŋ fi  lze získat ze zlomku: 

ŋ fi  = ( γ GA +  ψ 1,1 Qn ki / Gk) / (γ G + γ Q Q ki / Gk)  (15) 

 

kde: 

γ  -   dílčí součinitel spolehlivosti stálého zatížení, nahodilého zatížení v mimořádné  kombinaci 

(nejčastěji 1,0) 

ψ  -  součinitel, vyjadřující kombinační, časté a kvazistálé hodnoty nahodilého zatížení 

Qn  -  charakteristická hodnota dominantního, nebo dalšího nahodilého zatížení 

G  -  hodnota stálého zatížení 

 

Pro jednoduchost je možno uvažovat ŋ fi  = 0,6 s výjimkou prodejen a 

obchodních domů, kde ŋ fi  = 0,7 

 

13.3 Postup s využitím tabulkových hodnot 

 Navrhování pomocí tabulek je jeden z možných způsobů postupu. Je 

relativně nejjednodušší a zaručuje dostatečnou rezervu z hlediska bezpečnosti. 

Tabulkové hodnoty byly samozřejmě zjištěny z reálně provedených zkoušek a 

mnohokrát ověřeny. Hodnoty jsou platné pro beton, kde je užito silikátové 

kamenivo. Chceme-li výsledky aplikovat na beton s vápencovým kamenivem, 

je možno tabulkové hodnoty redukovat o 10 % (není-li dáno jinak). Pro betony 

s lehkými kamenivy a objemové hmotnosti menší než 1200 kg . m-3 se dovoluje 

hodnoty v tabulce zmenšit až o 20 % (výjimkou jsou nenosné stěny). 

 

 - požadavek R vyhovuje tehdy, když rozměry prvků a osové vzdálenosti 

výztuží od povrchu jsou větší nebo rovny tabulkovým hodnotám. 

 - požadavek E, I vyhovuje tehdy, když tloušťky stěn a desek jsou rovny 

a větší než hodnoty v tabulkách 

pozn. Tabulkové hodnoty je možné i upravovat na základě výpočtů napětí a teploty ve výztuži 

při zatížení požárem. 
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 V případě prvků (desek, nosníků) namáhaných tahem, které mají 

tloušťku krycí vrstvy větší nebo rovnu 50 mm, se musí navrhnout ještě 

povrchová výztuž (zabraňuje praskání a odpadávání krycí vrstvy). Neplatí to 

tehdy, když se prokáže, že během požadované doby nedojde k jejímu 

poškození. 

 

Tabulkový postup se týká především sloupů, nenosných betonových 

stěn (příček), nosných masivních stěn, tažených prvků, nosníků a desek. 
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14 Obecné zásady ochrany konstrukcí 

 

V zásadě lze říci, že ochrana betonu se ubírá dvěma směry, případně 

jejich kombinací.  

Těmito směry jsou: 

úprava vlastností betonu  - „chemická“ aditiva 

- „fyzikální“ aditiva (např. PP vlákna) 

vnější ochrana betonové konstrukce - konstrukční (zesílení průřezu) 

- ochrana jiným materiálem.    

Úpravou vlastností se rozumí to, že pomocí aditiv upravíme fyzikální a 

chemické vlastnosti budoucího materiálu. Změníme jeho projevy za vysokých 

teplot. Toto řešení je elegantní v tom, že běžný pozorovatel nemusí žádný 

rozdíl poznat. Stavivo se v podstatě chová velmi podobně jako běžný beton. 

Rozdíl ale může pocítit investor stavby. Cena takto upraveného betonu 

většinou vzroste. Dalším záporem může být i skutečnost, že s přidáním aditiv 

(především chemických) se změní i jiné vlastnosti. Ne vždy je to 

k příznivějším hodnotám. 

Pod pojmem vnější ochrana betonové konstrukce lze chápat to, že okolí 

obyčejného prvku přizpůsobíme vyšším požadavkům. Jednou z možností je 

relativně prosté předimenzování (změníme využití průřezu, zvětšíme krytí nebo 

přidáme další nosné prvky), anebo pomocí jiných materiálů a opatření 

chráníme povrch betonu proti prohřátí na kritickou teplotu. Zde je prostor pro 

obklady, nástřiky a nátěry (posledně jmenovaný způsob je dnes spíše 

opouštěn), zkrápění a jiné metody. Ekonomické technologické dopady jsou 

logicky u každého způsobu odlišné.  

Vhodnost navržených řešení je vždy třeba pečlivě posoudit a 

konzultovat s odborníky. 
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Praktická část 

 

15 Zadání 

 

 Cílem teoretické části práce bylo přiblížit čtenáři chování zřejmě 

nejběžněji užívaného stavebního materiálu. V  praktické části se pak zaměřuje 

na interakci betonu a v něm obsažené vody. Autoři, věnující se problematice 

betonů za vysokých teplot, totiž nejčastěji sledují výsledné chemické změny 

nebo konečný projev, jenž je relativně snadno změřitelný (deformace, 

hmotnost, pevnost, velikost trhlin atd.). Avšak elementárním fyzikálním dějům, 

probíhajícím ve struktuře betonu během požáru, zatím příliš nerozumíme a 

neumíme je kvantifikovat (vypařování vody, nárůst tlaků vodní páry, interakce 

na styku voda-cement). Proto je zde učiněn jednoduchý rozbor otázky vlhkosti 

v betonu.  

Dalším cílem je ověřit věrohodnost simulace provedené počítačovým 

programem, neboť výpočetní technika se začíná užívat ve stále větší míře 

k nejrůznějším modelům. Ověříme tedy, zda je materiálová databáze 

vybraného programu dostatečná pro provedení relativně jednoduchého pokusu.  
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15.1 Popis posuzovaného betonového elementu 

Základem každého řešení by měla být definice co možná 

nejjednoduššího elementu a jeho postupné rozšiřování. První úvaha byla 

taková, že budou do průřezu nezatížené betonové desky zavedeny malé 

„kapičky“ vody a poté bude celá deska zahřívána. Při detailnějším rozboru 

však bylo zjištěno příliš mnoho neznámých. Od obsahu a rozložení vody 

v betonu, přes otázku definice oněch kapiček, až třeba po pórovitost betonu. 

Výpočet by sice proběhl, ale zřejmě by vůbec nekorespondoval s realitou. Také 

by bylo obtížné najít reálný příklad, ke kterému by se náš výsledek dal 

přirovnat. Proto bylo zadání přehodnoceno.  

 Za základní studovanou jednotku byl zvolen element, jenž obsahuje 

právě jeden kapilární pór, který má tak malý průměr, že je již zcela zaplněn 

vodou. Toto zaplnění je projevem tzv. kapilární kondenzace a úzce souvisí 

s otázkou povrchového napětí. Pro jednoduchost by byla v celém elementu (je 

dostatečně malý, řádově 10-6 m) při ohřívání stejná teplota (není patrný teplotní 

spád). Pevnost okolního prostředí bude brána jako pevnost cementu. Tvar 

kapilárního póru je pro jednoduchost kulový. Celá simulace bude provedena 

v 2D rozměru. 

  

15.2 Postup při simulaci 

 Uzavřený element postupně zahříváme a pozorujeme nárůst tlaku. 

Teploty okolí nejprve zadáme jako konstanty (ustálený stav) a posléze mohou 

narůstat dle normové teplotní křivky (viz. kapitola 8).  
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Celá situace je značně zjednodušena tím, že v póru je pouze voda 

v kapalném stavu. Některé potřebné vlastnosti vody lze nalézt například 

v literatuře [3]. Při tlaku vyšším, než je hodnota pevnosti cementu, pak může 

být konstatováno, že dojde k poruše a kapilární pór je vlivem pnutí roztržen.  

 
Obr. 5  

Fáze tepelné zátěže 

Za předpokladu, že je podobných elementů velké množství (hutný beton 

se značným množstvím malých a nepropojených pórů), se může stát, že 

k uvolnění tlaku vlivem překročení pevnosti dojde v krátkém časovém úseku 

v celé vrstvě tak, jak to ukazuje obrázek [6].  

 
Obr. 6 

Odprýsknutí krycí vrstvy  
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Jsou-li splněny i další podmínky pro explozivní odprýsknutí, můžeme 

onen jev očekávat. Samotné rozpínání vody ale k poruše betonu zřejmě 

nepovede. Bylo by však možné ekvivalentní hodnotou v MPa vyjádřit vliv 

dalších faktorů „spallingu“. 

 Dosažení kritického tlaku pro cement tedy budeme sledovat. Zpětně si 

můžeme určit teplotu a poté i orientační čas. Vypočtený čas je možno 

konfrontovat s tezí, že k explozivnímu odprýsknutí obvykle dochází do dvaceti 

minut od vypuknutí požáru.  

 

15.3 Určení způsobu namáhání prvku 

Další zjednodušení, ke kterému bylo přikročeno, se týká způsobu 

porušení. Hodnota, jež v našem případě rozhodne, bude hodnota pevnosti 

cementové pasty v tahu. Zdůvodnění volby cementové pasty je to, že póry, 

které sledujeme, se nacházejí právě v cementu. K tahové pevnosti bylo pak 

přikročeno proto, že prvek je možné si představit podobně jako na následujícím 

obrázku. 

 

 
Obr. 7 

Způsob namáhání elementu 
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15.4 Očekávané výsledky 

 Před každým výpočtem je vhodné provést odhad výsledku, aby bylo 

možno určit, zda provedená kalkulace odpovídá reálnému stavu či nikoli. 

V našem případě budeme přepokládat následující: 

 

Maximální teplota vody v kapalném stavu se může pohybovat okolo 250 °C. 

Tlak vody v uzavřeném objemu je totiž při této teplotě roven 4 MPa. To zhruba 

odpovídá 10% hodnotě pevnosti cementu v tlaku (navíc při běžných teplotách a 

bez zohlednění rozpínání betonu).  

Okraje elementu se mohou volně rozpínat, takže napětí bude na okrajích klesat. 

Tlakový spád vody bude vzhledem k rozměrům nulový. 

V simulaci nebude zohledněna pevnost cementu, takže tlaky mohou narůstat do 

hodnot, které by v reálu nenastaly. 

Tlakový spád by měl být centrický (od středu by měl postupně klesat stejně 

všemi směry). 

 

15.5 Charakteristika užitého programu 

 Při výpočtu vzorového příkladu byl po dohodě s vedoucím práce zvolen 

multifyzikální počítačový program COMSOL Multiphysics™. Tento program 

je možno využít k modelování nejrůznějších fyzikálních dějů, případně jejich 

kombinací. Řešení je založeno na výpočtu parciálních diferenciálních rovnic 

metodou konečných prvků. Ve vztahu ke geometrii nám program nabízí řešit 

1D, 2D i 3D modely. Využít se dá v mnoha vědních a technických oborech 

(akustika, mechanika, termodynamika, mechanika tekutin a mnoho dalších). 

Velmi zjednodušeně by se postup při zadávání problému dal popsat těmito 

body: 

Definice proměnných a konstant, které potřebujeme k našemu výpočtu. 

Máme-li speciální podmínky, které chceme zahrnout do výpočtu (nárůst teplot 

dle nejrůznějších křivek, vlastnosti měnící se s časem nebo teplotou a 

podobně). 
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Geometrie. Zadat geometrii je možno hned několika způsoby. Pro 

jednodušší tvary je možno užít nástroje programu, které obsahují prvky CAD 

systémů. Je rovněž možno již existující výkres parametrů CAD importovat. 

Vlastnosti subdomény. Nebo-li definice materiálu nebo prostředí 

(hustota, tepelná vodivost atd.). 

Okrajové podmínky. Zde definujeme vlastnosti materiálových styků a 

styků s okolím (součinitele přestupu tepla a podobně). Můžeme zde také 

nadefinovat, jaké podmínky (teploty, tlaky) na tato rozhraní působí. 

Vytvoření sítě - tzv. MESH. Celá geometrie se rozdělí do sítě dané 

hustoty a ve stykových bodech se pak v podstatě počítají měnící se vlastnosti. 

Při požadavku větší přesnosti jednoduše síť zhustíme, a tím nám vznikne více 

bodů pro výpočet. 

Samotný výpočet. Podmínkou pro obdržení výsledku je konvergence 

zadání. Program má k dispozici vlastní řešiče, které zajišťují zpracování a 

vyhodnocení celé simulace.  

Prezentace a zpracování výsledku. Výsledek je možno vyhodnotit jak 

graficky (zobrazení rozložení teplot, tlaků a jiných veličin), tak numericky. 

Grafické rozhraní je opět ve standardu CAD a lze ho dále upravovat několika 

zakomponovanými nástroji. 
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16 Vlastní výpočet 

 Jako nejvýhodnější pro výpočet byl z nabídky programu vyhodnocen 
Structural Mechanics Module, který umožňuje řešit Plane Stress with 
Thermal Expansion. Tedy materiálovou interakci v závislosti na teplotě.  

 
Obr. 8 

Volba modulu pro simulaci 

 

 Zadání geometrie elementu není díky tvaru nijak obtížné. Rozměry 

prvku se pohybují v řádu 10-6 m. Dalším krokem je zadat vlastnosti 

subdomény. Zde nám databáze programu nabízí některé materiály, mezi nimiž 

je voda v kapalném stavu a beton. Cement zde chybí, a proto užijeme pro 

simulaci vlastnosti betonu. Při definici okrajových podmínek navolíme 

zahřívání tělesa teplotou 250 °C ze všech stran (způsob přestupu tepla by 

v našem případě neměl hrát roli).  
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16.1 První varianta 

Těleso necháme volně v prostoru bez jakékoli fixace. Před spuštěním 

výpočtu ještě těleso rozdělíme do bodů (mesh) a nastavíme výstupy, které nás 

zajímají (např. jednotky). 

Grafický výstup takto zadaného příkladu vypadá následovně: 

 

 
Obr. 9 

Grafický výstup první varianty 

 

16.1.1 Shrnutí první varianty 

Počítačový program nebyl schopen ukončit výpočet a ohlásil chybu. 

Jednalo se o divergentnost řešení, takže výsledek je pouze částečný. S největší 

pravděpodobností je divergentnost dána tím, že element je osamostatněn 

v prostoru a nemá vztažnou soustavu. Maximální hodnoty jsou těsně na styku 

voda-cement, kde je rovněž patrný značný tlakový rozdíl. Také tlak vody je 

v celém objemu konstantní. Konkrétní hodnoty tlaků vody jsou ale 
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několikanásobně vyšší (7 – 8 MPa) a neodpovídají tabulkovým hodnotám 

uvedeným v literatuře [3]. Takovýchto hodnot by podle této literatury voda 

dosáhla při 285 °C. Vzhledem k tomu, že ale výpočet nebyl dokončen, není 

výsledek relevantní. Rozložení tlaků v prvku však odpovídá některým našim 

předpokladům. 

 

16.2 Druhá varianta 

Nyní budeme všechny strany cementu fixovat. Teplotu a ostatní 

parametry ponecháme stejné. Pokusíme se tak eliminovat divergenci výpočtu. 

Musíme ale počítat s nárůstem tlaků, protože napětí se nebude moci uvolnit 

rozpínáním do volného prostoru. Toto zadání oproti předešlému více odpovídá 

reálnému stavu, neboť ve skutečnosti jsou podobné elementy tlačeny i 

z okolních stran, a nemohou se tedy volně rozpínat. 

Grafické rozhraní nám poskytlo tento výsledek: 

 
Obr. 10 

Grafický výstup druhé varianty 
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16.2.1 Shrnutí druhé varianty 

Samotný výpočet proběhl bez chybového hlášení. Už na první pohled 

ale zjistíme, že tlaky, kterých bylo dosaženo, jsou absolutně nepřípustné 

(nejnižší naměřená hodnota je 105.008 MPa!). Tlakové maximum u tohoto 

výpočtu pak nalézáme u vody a nikoli v cementovém prvku, jako tomu bylo u 

předešlého zadání. Opět je patrný značný tlakový rozdíl na styku obou 

materiálů. Nebýt extrémních hodnot tlaků, jevil by se tento výsledek jako 

reálný. Jen pro doplnění kritický tlak vody je 22 MPa, a to při teplotě 374 °C.  

 

16.3 Třetí varianta 

Při třetím pokusu byla fixována pouze jedna hrana elementu, abychom 

se pokusili redukovat tak neúměrně velké tlaky. Ostatní parametry výpočtu 

opět ponecháme. Grafický výstup výpočtu je následující: 

 

 
Obr. 11 

Grafický výstup třetí varianty 
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16.3.1 Shrnutí třetí varianty 

Výpočet proběhl bez jakékoliv chyby. Extrémní tlakové poměry se však 

ani v tomto případě nepodařilo eliminovat. Navíc se objevila další nesrovnalost 

v podobě tlakového rozdílu ve vodě. Ten činí v maximu až 37 MPa, což je 

neakceptovatelná hodnota. Na druhou stranu tlakový přechod mezi oběma 

hmotami (voda-cement) není tak markantní jako u předchozích simulací. 

Materiálové chování betonu se při odhlédnutí od konkrétních hodnot dalo 

očekávat. 

17 Zhodnocení vhodnosti programu a poznatky z výpočtů 

 

 Výsledky simulací, které proběhly v rámci této práce, se bohužel jeví 

jako nereálné. Ať se jedná o konkrétní hodnoty, nebo v některých případech o 

rozložení vnitřního napětí. S největší pravděpodobností je to dáno rozsahem 

vložených dat a proměnnými vlastnostmi hmoty. Tepelně-mechanické děje 

jsou totiž na matematické vyjádření o poznání složitější než například přestup 

tepla nebo prosté mechanické namáhání. Množství dat, které v případě tepelně-

mechanického projevu potřebujeme, je značné (například je nutné vystihnout 

chování tekutin za zvýšených teplot, změnu struktury betonu, vznik 

mikrotrhlinek a mnoho dalších).  

 Zvolený program se z těchto důvodů při současném rozsahu vstupních 

dat na výpočty tohoto druhu spíše nehodí.  

 Prozatím by počítačové programy při obdobně složitých kalkulacích 

měly sloužit spíše pro orientaci, nikoli k vyvozování závěrů. 
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Kromě výše popsaných výpočtů byly provedeny ještě další simulace, 

které však také proběhly s obdobným výsledkem. Zde jsou některé poznatky: 

 

- Tlaky dosahovaly vždy nepřiměřených hodnot. Často převyšovaly i 

kritické hodnoty vody ( 22 MPa). 

- Ve většině případů byl propad tlaků na rozhraní vody a cementu značný.  

- Na výsledek nemělo vliv to, zda jsme vodu zvolili jako stlačitelnou, 

nebo nestlačitelnou kapalinu. 

- V některých případech se objevil tlakový rozdíl i ve vodě. 

- Bylo zjištěno, že záleží na poměru stran, ne na skutečné velikosti prvku 

(Mikrostruktura má přitom odlišné chování než celek.). 

- Program nerozlišuje fázové změny (prokázáno při dodatečných 

pokusech). 

- Program rovněž nepočítá s pevnostními parametry – neumí zaznamenat 

okamžik překročení pevnosti subdomény, nebo třeba vznik trhlin 

v povrchových částech. 

 

Obecně lze zjištěné poznatky shrnout do těchto bodů: 

 

Výhody počítačových programů: 

- flexibilita, variabilita zadání, srozumitelné uživatelské rozhraní  

- rychlost výpočtu  

- variabilita prezentace výsledných dat   

- neustálý vývoj softwaru, a s tím spojené zpřesňování a rozšiřování 

stávajících verzí  

- nízké náklady na posouzení oproti zkouškám. 
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Nevýhody: 

- Závislost na rozsahu a kvalitě vložených dat 

- K doplnění vstupních dat je potřeba reálně provést pokusy a měření, což 

je časově a finančně náročné. 

 

V nejbližších letech jsou úkoly programátorů a výzkumníků v této oblasti 

jasné. Bude nutno detailně rozpracovat především definici hmoty a jejího 

chování ve vztahu k tepelnému stavu. Bude nutno zahrnout mechanické 

vlastnosti materiálů a také rozlišovat dimenze, ve kterých je simulace 

prováděna. 

 

 

 

18 Shrnutí  

 

Z poznatků v textu práce vyplývá, že již při teplotách okolo 250 °C se 

začíná nevratně porušovat mikrostruktura betonu, protože kapalná voda 

v uzavřených pórech betonu může v nejnepříznivějších případech dosahovat 

tlaků až 4 MPa. Samozřejmě by to ale neznamenalo kolaps celého prvku. Pór 

by se pouze rozšířil v prasklinu a přetlak vyvozený rozpínáním vody by byl 

uvolněn. Dojde však k nezvratné změně ve struktuře materiálu, který i po 

vychladnutí není schopen prasklinu zacelit. Soudržnost je tedy evidentně 

narušena, s čímž souvisí i zhoršení ostatních mechanických vlastností. Proto 

také beton zahřátý nad určitou hodnotu už nikdy nenabyde původní pevnosti. 

U pórů s obsahem vzduchu se tento tlak ovšem snižuje v závislosti na 

poměru vody a volného prostoru.  
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Schopnost snášet tepelnou zátěž také výrazně ovlivňuje gradient 

teploty. Je-li prvku dopřán pomalejší nárůst teplot, voda a vlhkost v něm 

obsažená má čas na to, aby se ze zahřátého dílce dostala „nedestruktivní“ 

cestou. 

Všechny tyto úvahy a kalkulace byly prováděny bez zohlednění 

mechanických (např. předpětí) a tepelně-mechanických (pokles pevnosti s 

teplotou, dodatečná napětí atd.) faktorů. To znamená, že pokud bychom chtěli 

dostat výsledný obraz, musíme všechny součásti tepelných projevů sloučit s  

podmínkami zahřívání.  

Pomocí výpočetní techniky je možno provádět řadu výpočtů, jež nejsou 

tak finančně nákladné jako zkoušky konkrétních kusů. Lze pružně měnit 

podmínky zkoušek. Než ale výpočet složitého problému provedeme, měli 

bychom postupovat od jednoduchých případů, u kterých umíme předpovědět 

výsledek, až po složité výpočty.  

Vždy ale k výsledkům musíme přistupovat s opatrností a vědomím 

možné chyby. Nejen technického původu, ale především lidského činitele. 

Člověk je ten, kdo zadává jednotlivé materiálové vlastnosti a tvoří algoritmy 

jejich výpočtu. Dále je nutno si být vědom toho, že výsledky se dají přizpůsobit 

potřebám. Praktické pokusy jsou proto nezbytnou součástí ověřování 

skutečného stavu věci. S nárůstem uživatelů a technizací naši civilizace se 

takovýchto simulací bude užívat stále více, je ale dobré mít vždy na paměti, že 

přesnost výpočtu je dána přesností vložených dat! 
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19 Závěr 

Náplní této práce bylo předložit čtenáři základní přehled o chování 

betonu za vysokých teplot. Teoretický úvod ústí v praktickou část, v níž je 

učiněn rozbor problematiky vlhkosti, a je nastíněn směr, kterým by se výzkum 

v dané oblasti mohl ubírat. Dále jsou zhodnoceny současné možnosti 

multifyzikálního výpočetního programu a jsou též popsána úskalí spojená 

s počítačovým modelováním.  

I přes zdánlivě negativní výsledky v praktické části bylo cílů práce 

dosaženo. Z učiněných závěrů pak vyplývá, že studovaná oblast si zaslouží 

další pozornost, neboť zvolené téma otevírá mnoho otázek, je aktuální a dává 

příležitost variabilně přistupovat k řešení. 
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