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PŘEDMLUVA
Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 Inovace metod hodnocení existujících stavebních
konstrukcí podporovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR se opírá o
spolupráci vědeckého pracoviště Kloknerova ústavu ČVUT a firem působících ve stavebnictví –
Satry s.r.o. a Diagnostiky staveb Dostál a Potužák s.r.o. Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na
pražský region patří zpracování, zavádění a zpřístupnění metodických zásad hodnocení
spolehlivosti existujících konstrukcí.
Součástí metodiky, která není pokryta v zaváděných evropských předpisech, je posouzení
stavu stavby a její zbytkové životnosti s cílem optimalizovat návrh obnovy. Metodika zahrnuje
určení modelů odolnosti a účinků zatížení pomocí statistických metod a vyhodnocení
spolehlivosti metodou dílčích součinitelů. Analyzují se obecné zásady uvedené v novém
dokumentu ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí,
v evropských předpisech EN Eurokódech a v dosud používaných národních předpisech ČSN.
Projekt se v rámci celoživotního vzdělávání zaměřuje na zvyšování kvalifikace
zaměstnanců a řídících pracovníků především malých a středních podniků (projekčních a
konzultačních kanceláří a realizačních stavebních firem) a studentů ČVUT. Mezi klíčové aktivity
patří:
- pořádání seminářů a vydávání sborníků pro širokou odbornou veřejnost, především pro
odborníky v oborech pozemní stavby, statika staveb, zkoušení a diagnostika staveb,
- shrnutí výsledků v příručce pro hodnocení existujících konstrukcí,
- pořádání přednášek pro širokou veřejnost za účelem zvýšit zájem o existující stavby,
jejich údržbu a optimalizaci využití,
- prezentace výsledků na webových stránkách www.konstrukce.cvut.cz včetně
softwarových pomůcek usnadňujících praktické využití výsledků projektu,
- vzdělávání studentů ČVUT a podpora stáží.
Všechny výstupy projektu podporovaného z veřejných zdrojů jsou poskytovány bezplatně
studentům, zaměstnancům středních a vysokých škol a dalších nekomerčních subjektů a
zaměstnancům podnikatelských subjektů, které mají sídlo nebo pobočku v hl.m. Praha a
nevyčerpaly limit na podporu de minimis.
Předkládaný sborník obsahuje příspěvky zaměřené na stanovení vlastností materiálů při
hodnocení existujících konstrukcí. V kapitole I se popisují postupy hodnocení vlastností materiálů
podle přílohy D dokumentu ČSN EN 1990 se zvláštním zřetelem na stanovení odolnosti na
základě zkoušek. Postupy stanovení pevnosti zdiva v souladu s předpisy ČSN, ČSN P ENV a EN
se rozebírají v kapitole II. Stále aktuální problematice diagnostiky a hodnocení poruch stropních
konstrukcí s deskami HURDIS se věnuje kapitola III. Výsledky statistického vyhodnocení
vlastností konstrukčních ocelí vyráběných v Československu ve 20. století se uvádí v kapitole IV.
Popis průzkumu dřevěných konstrukcí, nejčastější příčiny poruch a návrh opatření jsou naznačeny
v kapitole V, na kterou navazuje kapitola VI zaměřená na problematiku stanovení vlastností
konstrukčního dřeva. Možnosti předběžného hodnocení stavu existujících zděných konstrukcí na
základě předchozích zkušeností se popisují na konkrétním případu v kapitole VII. Hodnocení
spolehlivosti balkónů panelových domů založené na statistických metodách se uvádí v kapitole
VIII. V kapitole IX jsou naznačeny pravděpodobnostní metody, které se uplatní při stanovení
vlastností materiálů existujících konstrukcí. Aktualizace spolehlivosti železobetonového prvku na
základě zkoušek se popisuje v závěrečné kapitole X.
Praha, 1. března 2007

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ PODLE ČSN EN 1990,
PŘÍLOHY D

1

Milan Holický1
Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze

Souhrn
Příloha D normy ČSN EN 1990 uvádí postupy hodnocení a navrhování konstrukcí
pomocí zkoušek. Popisuje různé druhy zkoušek, pokyny pro plánování zkoušek, obecné
zásady pro stanovení návrhových hodnot odolnosti, základní statistické postupy, stanovení
charakteristických a návrhových hodnot u jedné náhodné veličiny a stanovení modelu
odolnosti konstrukčních prvků. Při hodnocení existujících konstrukcí se zejména uplatní
statistické metody zpracování výsledků zkoušek základních vlastností materiálů.
1

ÚVOD

Příloha D normy ČSN EN 1990 [1] se věnuje navrhování pomocí zkoušek. Poskytuje
experimentální postupy, které se mohou uplatnit při ověřování konstrukcí podle článků 3.4,
4.2 a 5.2 ČSN EN 1990 [1]. Uvádí druhy zkoušek, pokyny pro plánování zkoušek, obecné
zásady pro stanovení návrhových hodnot, základní statistické metody, stanovení
charakteristických a návrhových hodnot u jedné náhodné veličiny a aplikaci statistických
metod při stanovení modelů odolnosti konstrukčních prvků. Hodnocení existujících
konstrukcí se zpravidla bez doplňujících zkoušek neobejde. Většinou se však zkoušky využijí
při stanovení charakteristických a návrhových hodnot vlastností materiálů, někdy také při
stanovení modelů odolnosti konstrukčních prvků. Tento příspěvek se proto věnuje obecným
otázkám uplatnění zkoušek při hodnocení existujících konstrukcí, zejména postupům při
stanovení vlastností materiálů.
Postupy uvedené v příloze D normy ČSN EN 1990 [1] se uplatňují také v nové normě
ČSN ISO 13822 [2] pro hodnocení existujících konstrukcí. Podrobný popis některých
statistických postupů uvedených v ČSN EN 1990 [1] je uveden ve skriptech [3] a publikacích
[4] a [7].
2

VYUŽITÍ ZKOUŠEK PŘI HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ

2.1

Druhy zkoušek
Podle ČSN EN 1990 [1] se rozlišují následující druhy zkoušek:
(a) zkoušky pro přímé stanovení mezní odolnosti, provozních vlastností konstrukce
nebo nosných prvků s danými zatěžovacími podmínkami; takové zkoušky se mohou například
provádět pro zatížení na únavu nebo nárazové síly;
(b) zkoušky pro získání specifických materiálových vlastností prostřednictvím
specifických zkušebních postupů; například zkoušky základové půdy in situ nebo v laboratoři,
nebo zkoušky nových materiálů;
(c) zkoušky pro snížení nejistot parametrů v modelech zatížení nebo v modelech
účinků zatížení; např. zkoušky ve větrných tunelech nebo zkoušky, pomocí nichž se zjistí
zatížení vlnami nebo proudy;
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(d) zkoušky pro snížení nejistot parametrů použitých v modelech odolnosti; např.
zkoušky nosných prvků nebo sestav nosných prvků (např. střešní nebo stropní konstrukce);
(e) kontrolní zkoušky pro ověření identity nebo jakosti dodaných výrobků nebo shody
výrobních charakteristik; např. zkoušky kabelů pro mosty nebo zkoušky betonových krychlí;
(f) zkoušky prováděné během výstavby pro získání údajů potřebných pro etapu
výstavby; např. zkoušky únosnosti pilot, zkoušky sil v kabelech během výstavby;
(g) kontrolní zkoušky pro ověření skutečného chování konstrukce nebo nosných prvků
po dokončení výstavby, např. aby se zjistil pružný průhyb, frekvence kmitání nebo tlumení.
Tam, kde je to proveditelné, mají se u zkoušek typu (a), (b), (c), (d) odvodit návrhové
hodnoty z výsledků zkoušek prostřednictvím přijatých statistických metod (viz D.5 až D.8
ČSN EN 1990 [1]). Pro vyhodnocení výsledků zkoušek typu (c) mohou být potřebné speciální
metody.
Pokud nejsou v době návrhu k dispozici výsledky zkoušek, pak se mohou zkoušky
typu (e), (f), (g) považovat za přejímací zkoušky. Návrhové hodnoty mají být konzervativními
odhady, o nichž se předpokládá, že jsou v dalším stádiu schopny splnit přejímací kritéria
(zkoušky (e), (f), (g)).
2.2

Plánování zkoušek
Před prováděním zkoušek se má plán zkoušek odsouhlasit se zkušební organizací.
Tento plán má zahrnovat cíle zkoušek a všechny specifikace potřebné pro výběr vzorků nebo
výrobu zkušebních těles, pro provedení zkoušek a jejich vyhodnocení. Plán zkoušek má
zejména zahrnovat:
- cíle a rozsah,
- predikci výsledků zkoušek,
- specifikaci zkušebních vzorků a náhodného výběru,
- specifikaci zatěžování,
- uspořádání zkoušek,
- měření,
- vyhodnocení a protokol o zkoušce.
Cíle a rozsah: Cíle zkoušek se mají jasně vytyčit, např. požadované vlastnosti, vliv
určitých návrhových, během zkoušek proměnných parametrů, a rozsah platnosti. Je třeba
stanovit omezení zkoušek a potřebné převody (např. vliv velikosti).
Predikce výsledků zkoušek: V úvahu se vezmou všechny vlastnosti a okolnosti, které
mohou ovlivnit predikci výsledků zkoušek včetně:
- geometrických parametrů a jejich proměnnosti,
- geometrických imperfekcí,
- vlastností materiálů,
- parametrů ovlivněných výrobou a postupy provádění,
- míry vlivu podmínek prostředí, případně s uvážením jejich postupného působení.
Mají se popsat očekávané způsoby porušení a/nebo výpočetní modely
včetně příslušných proměnných veličin. Pokud existuje značná pochybnost o tom, který ze
způsobů porušení může být kritickým, pak se zpracuje plán zkoušek na základě zkoušek
pilotních. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že k porušení nosného prvku může dojít
různými způsoby.
Specifikace zkušebního vzorku a výběru: Zkušební vzorky se mají určit nebo získat na
základě náhodného výběru tak, aby byly popsány podmínky skutečné konstrukce.
Faktory, které se mají při specifikaci zkušebního vzorku uvážit, zahrnují:

I-2

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D
- rozměry a odchylky,
- materiál a výrobu prototypů,
- počet zkušebních vzorků,
- postupy výběru vzorků,
- omezující podmínky.
Cílem náhodného výběru je získat statisticky reprezentativní vzorek.
Má se věnovat pozornost každému rozdílu mezi zkušebními vzorky a základním
souborem výrobků, který by mohl ovlivnit výsledky zkoušek.
Specifikace zatížení: Pro zkoušku se mají určit podmínky zatěžování a prostředí, které
zahrnují:
- zatěžovací body,
- postup zatěžování,
- omezující podmínky,
- teploty,
- relativní vlhkost,
- řízení zatěžování na základě kontroly deformací nebo sil, atd..
Průběh zatěžování se má vybrat tak, aby reprezentoval očekávané funkční uplatnění
nosného prvku za normálních a nepříznivých podmínek. V příslušných případech se má uvážit
spolupůsobení mezi konstrukcí a zkušebním zařízením.
Jestliže chování konstrukce závisí na účincích jednoho nebo více zatížení, která se
nemění systematicky, stanoví se tyto účinky prostřednictvím jejich reprezentativních hodnot.
Uspořádání zkoušek: Zkušební zařízení má odpovídat daným druhům zkoušek a
očekávanému rozsahu měření. Zvláštní pozornost se má věnovat tomu, aby zařízení pro
zatěžování a pro podepření měla dostatečnou pevnost a tuhost a aby se zajistila vůle pro
průhyby atd.
Měření: Před zahájením zkoušek se má stanovit seznam všech vlastností každého
zkušebního vzorku, které se budou sledovat. Navíc se má zhotovit seznam:
- měřicích míst,
- postupů pro zaznamenávání výsledků,
- časového průběhu posuvů,
- rychlostí,
- zrychlení,
- poměrných přetvoření,
- sil a tlaků,
- požadovaných frekvencí,
- přesnosti měření a
- odpovídajících měřicích zařízení.
Vyhodnocení a protokol o zkoušce: Specifické pokyny jsou v článcích D.5 až D.8
ČSN EN 1990 [1]. V protokolu se mají uvést všechny normy, podle nichž se zkoušky
provádějí.
3

ODVOZENÍ NÁVRHOVÝCH HODNOT

Návrhové hodnoty materiálových vlastností, modelových parametrů nebo odolnosti se
mají odvodit z výsledků zkoušek jedním z následujících postupů:
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- stanovená charakteristická hodnota se dělí dílčím součinitelem a v případě potřeby
násobí převodním součinitelem (viz D.7.2 a D.8.2 ČSN EN 1990 [1]),
- návrhová hodnota se určí přímo, s implicitním nebo explicitním uvážením konverze
výsledků a celkové požadované spolehlivosti (viz D.7.3 a D.8.3 ČSN EN 1990 [1]).
Obecně se dává přednost první metodě, jestliže se hodnota dílčího součinitele určí
pomocí běžného návrhového postupu.
Při odvození charakteristické hodnoty ze zkoušek (první metoda) se má uvážit:
- rozptyl zkušebních dat,
- statistická nejistota z hlediska počtu zkoušek,
- apriorní statistická znalost.
Pokud je dostatečná shoda zkoušek a běžného rozsahu aplikace dílčích součinitelů při
numerickém ověřování, pak se má pro charakteristickou hodnotu použít dílčí součinitel podle
příslušného Eurokódu.
Pokud odezva konstrukce nebo nosného prvku, nebo odolnost materiálu závisí na
vlivech, které nejsou dostatečně zachyceny zkouškami, jako jsou
- účinky času a doby trvání,
- účinky měřítka a velikosti,
- rozdílné prostředí, zatěžovací a okrajové podmínky,
- vliv odolnosti.
Tyto vlivy se mají uvážit ve výpočetním modelu.
Ve zvláštních případech, v nichž se použije metoda podle D.5(1)b) ČSN EN 1990 [1],
se při určení návrhových hodnot vezmou v úvahu:
- příslušné mezní stavy,
- požadovaná úroveň spolehlivosti,
- slučitelnost s předpoklady pro zatížení ve výrazu (C.8a, ČSN EN 1990 [1]),
- požadovaná návrhová životnost,
- apriorní znalost z podobných případů.
Další informace lze nalézt v článcích D.5, D.7 a D.8 ČSN EN 1990 [1].
4

OBECNÉ ZÁSADY STATISTICKÉHO HODNOCENÍ

Při hodnocení výsledků zkoušek se má porovnat chování zkušebních vzorků a
způsoby porušení s teoretickými předpoklady. Pokud nastane značná odchylka od
předpokladu, je třeba hledat vysvětlení; to může zahrnovat doplňující zkoušky,
pravděpodobně za jiných podmínek, nebo změnu teoretického modelu.
Výsledky zkoušek se mají hodnotit na základě statistických metod, pomocí
dostupných statistických znalostí o typu rozdělení a jeho příslušných parametrech. Metody
uvedené v této příloze se mají použít pouze tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:
- statistické údaje (včetně apriorních informací) jsou převzaty ze známých základních
souborů, které jsou dostatečně homogenní, a
- je k dispozici dostatečný počet pozorování.
Při hodnocení výsledků zkoušek se mohou rozlišovat tři hlavní kategorie:
- pokud se provádí pouze jedna zkouška (nebo velmi málo zkoušek), není možné
klasické statistické hodnocení. Pouze za předpokladu, že se použijí rozsáhlé apriorní
informace spojené s hypotézou o relativních stupních důležitosti těchto informací a výsledků
zkoušek, lze hodnocení pojmout jako statistické (Bayesovské postupy jsou popsány v kapitole
9 tohoto sborníku a dále např. v dokumentech ISO 12491 [5], ISO 2394 [6] a materiálech
JCSS [7]);
- pokud se pro odhad parametru provádí řada zkoušek, je možné klasické statistické
hodnocení. Běžnější případy jsou pojednány jako příklady v D.7 ČSN EN 1990 [1]. Toto
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pojetí bude ještě vyžadovat použití apriorní informace o parametru; v běžných případech to
však bude méně potřebné než ve výše uvedeném případě,
- pokud se z důvodu kalibrace modelu (jako funkce) a s ním spojeným jedním nebo
více parametry provádí řada zkoušek, je možné klasické statistické hodnocení.
Výsledek hodnocení zkoušky se má považovat za platný pouze pro specifikace a
charakteristiky zatížení uvažované při zkouškách. Pokud se výsledky extrapolují tak, aby se
pokryly další návrhové parametry a zatížení, mají se použít doplňující informace z
předchozích zkoušek nebo založené na teoretickém podkladě.
5

STANOVENÍ JEDNÉ NEZÁVISLÉ VLASTNOSTI

5.1

Všeobecně
Jestliže se použijí metody hodnocení (a) a (b) z D.5(1) ČSN EN 1990 [1], pak tento
článek poskytuje výpočetní vztahy pro odvození návrhových hodnot ze zkoušek typu (a) a (b)
podle D.3(1) ČSN EN 1990 [1] pro jednu nezávislou vlastnost (např. pevnost).
Uvedený výraz, který používá Bayesovské postupy s „vágním“ apriorním rozdělením,
vede téměř ke stejným výsledkům jako klasická statistická metoda s úrovní konfidence 0,75.
Jedna nezávislá vlastnost X může představovat:
- odolnost výrobku,
- vlastnost, která přispívá k odolnosti výrobku.
V prvním případě se mohou postupy D.7.2 a D.7.3 ČSN EN 1990 [1] použít přímo pro
stanovení charakteristických nebo návrhových hodnot nebo hodnot dílčích součinitelů.
Ve druhém případě se má uvažovat, že návrhová hodnota odolnosti také zahrne:
- účinky dalších vlastností,
- modelové nejistoty,
- další účinky (velikosti, objemu, atd.).
Tabulky a výrazy v článcích D.7.2 a D.7.3 ČSN EN 1990 [1] vycházejí z předpokladů,
že všechny veličiny jsou normálně nebo lognormálně rozděleny a neexistuje apriorní znalost
průměru; v případě „VX neznámý“ neexistuje apriorní znalost variačního koeficientu; v
případě „VX známý“ je variační koeficient plně znám.
Přijetí lognormálního rozdělení pro určité veličiny má tu výhodu, že nemůže dojít k
výskytu záporných hodnot např. u geometrických veličin a parametrů odolnosti.
Ve skutečnosti bývá často výhodnější použít případ „VX známý“ spolu
s konzervativním horním odhadem VX, než aplikovat pravidla uvedená pro případ „VX
neznámý“. Navíc, pokud je VX neznámý, nemá se uvažovat menší než 0,10.
5.2

Hodnocení prostřednictvím charakteristické hodnoty
Návrhová hodnota veličiny X se stanoví ze vztahu:
X d =η d

X k (n)

γm

=

ηd
m X {1 - k nV X }
γm

(1)

kde ηd je návrhová hodnota převodního součinitele. Odhad odpovídajícího převodního
součinitele významně závisí na druhu zkoušky a typu materiálu. Hodnotu kn lze nalézt
v Tab. 1.
Pokud se použije Tab. 1, má se uvážit jeden ze dvou následujících případů:
- řada „VX známý“ se má použít, jestliže je variační koeficient VX nebo jeho reálná
horní hranice apriorně známa;
- řada „VX neznámý“ se má použít, jestliže variační koeficient VX není apriorně znám a
je potřebné ho odhadnout z náhodného výběru jako:
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2

1
∑ ( xi - m X )2
n -1
V X = sX / mX

(2)

sX =

(3)

Apriorní znalost může vycházet z hodnocení předchozích zkoušek provedených ve
srovnatelných situacích. Co je „srovnatelné“, je třeba stanovit na základě inženýrského
úsudku. Dílčí součinitel γm se zvolí podle způsobu aplikace výsledků zkoušek.
Tab. 1. Hodnoty kn pro 5 % charakteristickou hodnotu.
N
VX známý
VX neznámý

1
2,31
–

2
2,01
–

3
1,89
3,37

4
1,83
2,63

5
1,80
2,33

6
1,77
2,18

8
1,74
2,00

10
1,72
1,92

20
1,68
1,76

30
1,67
1,73

∞
1,64
1,64

Tab. 1 vychází z předpokladu normálního rozdělení veličiny X. Pro lognormální
rozdělení nabývá výraz (1) tvar:
Xd =

ηd
exp[m y − k n s y ]
γm

(4)

1
ln( xi ) . Jestliže je VX apriorně známý, s y = ln(V X2 + 1) ≈ V X . Jestliže VX není
∑
n
1
(lnxi − m y ) 2 .
apriorně známý, pak platí s y =
∑
n −1

kde m y =

5.3

Přímý odhad návrhové hodnoty pro ověřování mezních stavů únosnosti
Návrhová hodnota Xd se má pro X nalézt prostřednictvím:

Xd = ηd mX (1 – kd,n VX)

(5)

V tomto případě má ηd zahrnovat všechny nejistoty, které nejsou pokryty zkouškami.
Součinitel kd,n se získá z Tab. 2.
Tab. 2. Hodnoty kd,n pro návrhové hodnoty v mezních stavech únosnosti
N
VX známý
VX neznámý

1
4,36
–

2
3,77
–

3
3,56
–

4
3,44
11,4

5
3,37
7,85

6
3,33
6,36

8
3,27
5,07

10
3,23
4,51

20
3,16
3,64

30
3,13
3,44

∞
3,04
3,04

Tab. 2 vychází stejně jako Tab. 1 z předpokladu normálního rozdělení veličiny X.
Návrhová hodnota Xd odpovídá kvantilu veličiny X s pravděpodobností 0,1 % výskytu hodnot
nižších než je návrhová hodnota Xd. Tento předpoklad vyplývá z hodnoty normované náhodné
veličiny normálního rozdělení dané součinem αR β = 0,8 × 3,8 = 3,04 (viz příloha C ČSN EN
1990 [1]).
Pro lognormální rozdělení nabývá výraz (5) tvaru:
Xd = ηd exp(my – kd,n sy)

(6)

Poznamenáme, že v případě návrhové hodnoty Xd může mít předpoklad rozdělení daleko
významnější vliv než u charakteristické hodnoty Xk. Pro lognormální rozdělení vychází
návrhová hodnota Xd výrazně větší než pro normální rozdělení.
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Ukázka hodnocení v prostředí MS Excel podle postupů popsaných v oddílech 5.2 a
5.3 je v příloze A k této kapitole. Elektronická verze pomůcky Stanovení modelu odolnosti
v MS Excel je na webových stránkách projektu www.konstrukce.cvut.cz.
6

STANOVENÍ MODELŮ ODOLNOSTI KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

Záměrem této kapitoly je definovat postupy (metody) pro kalibraci modelů odolnosti a
pro odvození návrhových hodnot ze zkoušek nosných prvků typu d) (viz též D.3(1) v ČSN
EN 1990 [1]). Často se v těchto případech použije dostupná apriorní informace (znalosti nebo
předpoklady). Na základě pozorování skutečného chování během zkoušek a teoretických
předpokladů se vypracuje „návrhový model“, jehož účelem je odvození funkce odolnosti.
Návrhový model teoretické odolnosti rt uvažovaného prvku nebo konstrukčního detailu se
zapíše ve tvaru funkce:
(7)
rt = grt(X)
Funkce odolnosti má zahrnout všechny odpovídající základní veličiny X, které
ovlivňují v příslušném mezním stavu odolnost prvku. Platnost modelu se zkontroluje na
základě statistického zhodnocení všech dostupných zkušebních dat. V případě potřeby se
návrhový model upraví tak, aby se dosáhlo dostatečné korelace mezi teoretickými hodnotami
a údaji ze zkoušek.
V příloze D ČSN EN 1990 [1] se rozlišují dva postupy stanovení návrhové hodnoty
odolnosti: prostřednictvím charakteristické hodnoty nebo přímo stanovením návrhové
hodnoty. Tyto metody jsou uvedeny v předchozích oddílech 5.2 a 5.3, které vycházejí z
článků D.8.2 a v D.8.3 ČSN EN 1990 [1]. V případě statistického hodnocení výsledků
zkoušek prvků jsou obě metody podrobně popsány prostřednictvím řady samostatných kroků,
které uvádějí další předpoklady týkající se hodnoceného souboru. Poněkud složitý postup je
však dobře popsán. Navíc jsou v D.8.4 ČSN EN 1990 [1] uvedena některá možná
zjednodušení.
Celý postup hodnocení modelu odolnosti konstrukčních prvků podle článků D.8.2 a
v D.8.3 ČSN EN 1990 [1] je zpracován ve formě softwarové pomůcky Stanovení modelu
odolnosti konstrukčního prvku v prostředí tabulkového procesoru EXCEL. Výpis pomůcky je
uveden v příloze B k této kapitole, elektronická verze je k dispozici na webových stránkách
projektu.
7

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA

Příloha D normy ČSN EN 1990 [1] uvádí postupy hodnocení a navrhování konstrukcí
pomocí různých druhů zkoušek materiálů i konstrukčních prvků. Popsané statistické metody
vyhodnocení výsledků zkoušek se týkají
- hodnocení jedné náhodné veličiny (např. pevnosti betonu),
- hodnocení modelu odolnosti konstrukčního prvku (například nosníku).
Při hodnocení existujících konstrukcí se zejména uplatní statistické metody zpracování
výsledků zkoušek základních vlastností materiálů. Stanovení modelu odolnosti usnadní
zpracované softwarové pomůcky.

I-7

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D
LITERATURA

[1]

ČSN EN 1990, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ČNI 2004.

[2]

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí,
ČNI 2005.

[3]

Holický M., Marková J., Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik, ČVUT v Praze,
2005.
H. Gulvanessian, M. Holický: Designers' Handbook to Eurocode 1. Thomas Telford,
London, 1996.
ISO 12491, Statistical methods for duality control of building materials and
components. ISO, 1997.
ISO 2394, General principles on reliability for structures. 1998. Zavedená v ČR jako
ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí, ČSNI, 2003.
Probabilistic Model Code, JCSS, 2001, www.jcss.ethz.ch

[4]
[5]
[6]
[7]

I-8

Numerický příklad - stanovení modelu odolnosti

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005
INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Příloha A kapitoly Hodnocení vlastností materiálů podle
ČSN EN 1990, přílohy D
Stanovení modelu odolnosti
Předložená výpočetní pomůcka je aplikací postupů popsaných v kapitole Hodnocení
vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D s využitím MS Excel. Stanoví se
model odolnosti podle článků D7.2 a D7.3 ČSN EN 1990. Elektronická verze pomůcky je
dostupná na www.konstrukce.cvut.cz.
Při výpočtu se odkazuje na vztahy uvedené v kapitole.
1. Zadání
Pro ověření spolehlivosti existující stavební konstrukce je nutné stanovit
charakteristickou hodnotu f ck a návrhovou hodnotu f cd pevnosti betonu v tlaku na
základě výsledků měření. Charakteristická hodnota pevnosti je definována jako 5% dolní
kvantil, f ck = f c0,05, návrhová jako kvantil odpovídající pravděpodobnosti p d = Φ(-

α R ·β ) = Φ(-0,8·3,8) = 1,2·10 -3, viz EN 1990. Získaný soubor dat pro pevnost betonu f c
[MPa] je uveden v Tabulce 1.
Pozn.: pokud je nutné vyhodnotit náhodný výběr o menším rozsahu, pak vymažte
přebývající hodnoty v Tabulce 1 a nechte buňky prázdné. Nevyplňujte nulu ani žádné
jiné znaky. Pokud je nutné vyhodnotit soubor o rozsahu n > 56, je nutné vložit řádky
doprostřed tabulky pro zadávání dat.
Tabulka 1. Naměřené pevnosti betonu v tlaku f ci [MPa].
Číslo
vzorku i
1-8
9-16
17-24
25-32
33-40
41-48
49-56

34,0
29,8
29,6

30,2
29,4
21,7

23,2
45,8
33,5

Pevnost
f ci
25,9
29,5
30,3
32,7
36,4
35,3

33,3
32,8
32,7

34,0
24,1
33,8

26,5
32,6
22,3

2. Analýza dat
Rozsah souboru je určen automaticky prostřednictvím funkce POČET(číslo 1;číslo 2;...):
n = 24
Pro první náhled na zpracovávaná data se obvykle sestrojí histogram. Pomůcka pro
sestrojení histogramu Charakteristická hodnota je na www.konstrukce.cvut.cz.
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Průměr m fc je dán vztahem:

1
∑ f ci
n i
kde n označuje rozsah souboru (zde 24 vzorků). Funkce PRŮMĚR(číslo 1, číslo 2,...)
vypočte:
mfc =

m fc =
30,80 MPa
Směrodatná odchylka náhodného výběru s fc je dána vztahem (2) a použití funkce
SMODCH.VÝBĚR(číslo 1, číslo 2,...) vede k:
s fc =
5,281 MPa
Variační koeficient v fc je dán poměrem směrodatné odchylky a průměru (3):
v fc = s fc / m fc = 0,17
3. Hodnoty součinitele k n
Pro pravděpodobnosti:
pk =
0,05
... pravděpodobnost podkročení charakteristické hodnoty
pd =

0,00118 ... pravděpodobnost podkročení návrhové hodnoty

se stanoví součinitele k n a k d,n s využitím Studentova t -rozdělení (neznámý V X ) a
kvantilu normálního rozdělení (známý V X ). Součinitele k n a k d,n jsou uvedeny v
Tabulce 2.
Tabulka 2. Součinitele k n a k d,n .
n
3
4
5
6
8
10
15
20
30
1000000

Neznámý V X
kn
k d,n
3,372
2,631
10,784
2,335
7,514
2,177
6,129
2,010
4,923
1,923
4,387
1,819
3,824
1,772
3,592
1,727
3,387
1,645
3,040

Známý V X
kn
k d,n
1,899
3,510
1,839
3,399
1,802
3,330
1,777
3,284
1,745
3,224
1,725
3,188
1,699
3,140
1,685
3,115
1,672
3,090
1,645
3,040

Pro počet n = 24 vzorků a neznámý variační koeficient (stanovený z výsledků zkoušek)
tedy platí:
kn =
k d,n =
1,749
3,486
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4. Odhad charakteristické a návrhové hodnoty
Pokud se uvažuje normální rozdělení pevnosti betonu f c , návrhová hodnota převodního
součinitele a součinitel spolehlivosti materiálu:

ηd=

γc=
1
1,5
vychází charakteristická a návrhová hodnota ze vztahů (1) a (5):
f ck =
f cd = f ck / γ c = 14,4
21,6
MPa
MPa
f cd(k d,n ) = 12,4
MPa
Ukazuje se, že návrhová hodnota stanovená s využitím součinitele spolehlivosti materiálu
je vyšší než hodnota stanovená přímo jako kvantil. V případě omezeného počtu zkoušek
se doporučuje stanovit návrhovou hodnotu s využitím součinitele spolehlivosti materiálu.
Pokud se uvažuje lognormální rozdělení pevnosti betonu f c , pak se nejprve stanoví
průměr m y a směrodatná odchylka s y . V Tabulce 3 se uvádí hodnoty přirozeného
logaritmu výsledků zkoušek z Tabulky 1.
Tabulka 3. Přirozené logaritmy naměřených pevností betonu v tlaku f ci .
Číslo
vzorku i
1-8
9-16
17-24
25-32
33-40
41-48
49-56

ln(f ci )
3,527
3,393
3,386

3,408
3,381
3,078

3,143
3,824
3,510

3,252
3,410
3,596

3,384
3,487
3,563

3,506
3,490
3,488

3,525
3,184
3,521

3,277
3,485
3,102

sy =
my =
3,413
0,172
Ze vztahů (4) a (6) vychází charakteristická a návrhová hodnota:
f ck =
f cd = f ck / γ c = 15,0
MPa
22,5
MPa
f cd(k d,n ) = 16,6
MPa
V případě lognormálního rozdělení je návrhová hodnota stanovená s využitím součinitele
spolehlivosti materiálu naopak menší než hodnota stanovená přímo jako kvantil.
Charakteristické a návrhové hodnoty stanovené pro lognormální rozdělení jsou vyšší než
hodnoty určené pro normální rozdělení.
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CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005
INOVACE METOD HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Příloha B kapitoly Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D
Stanovení modelu odolnosti konstrukčního prvku
Softwarová pomůcka úzce navazuje na postup popsaný v článcích D8.2 a D8.3 v příloze D ČSN
EN 1990. Značení je důsledně převzato z citované normy a proto se dále uvádí bez komentářů.
Pole vstupních dat

Odchylka

Pole výstupních dat

Re/(b*Rt)

rt

rt

re

Xi

V Xi

n

j

r t2

r t*r e

δ

LN(δ )

VXi 2+1

Σ r t2 =

88,3
94,8
96,2
95,0
112,9
90,2
79,7
124,5
110,9
107,0
77,7
124,6
117,5
104,9
109,8
89,2
102,1
101,0
89,0
122,8
100,2
87,4
107,8
100,7

103,7
109,7
109,7
109,8
127,5
104,4
92,8
153,6
134,9
136,7
99,9
147,6
133,7
117,5
137,1
112,3
117,2
126,9
99,1
140,9
122,9
101,3
137,9
115,3

X1

0,06

24

2

7789

9156

0,99

-0,01

1,0036

Σ r t*r e

1,0144

Směrnice

8980

10391

0,97

-0,03

X3

9256

10556

0,96

-0,04

X4
X5

9033

10435

0,97

-0,03

12738

14392

0,95

-0,05

8136

9414

0,97

-0,03

6352

7396

0,98

-0,02

15494

19125

1,04

0,04

12293

14961

1,02

0,02

11446

14622

1,07

0,07

6044

7766

1,08

0,08

15532

18400

1,00

13799

15710

0,96

11011

12334

12050
7949

X2

0,12

250951,35
298253,17
b=

1,19

Sm. odch. Ln(δ )
Var. koef. δ

σ (Δ)=

0,05

Vδ=

0,05

Var. koef. R t
Var. koef. r

V r t=

0,13

Vr=

0,14

Q r t=
Qδ=

0,13
0,05

Q=

0,14

α r t=

0,94

0,00

Souč.citliv.Q r t
Souč.citliv. Q δ

aδ=

0,33

-0,04

Součinitel char.h.

kn=

1,75

0,94

-0,06

Součinitel návr.h.

k d,n =

3,48

15050

1,05

0,05

10015

1,06

0,06

Součinitel ch.h.

f k=

0,78

10424

11963

0,97

-0,04

Charakt.odolnost

r k=

93,1

10194

12812

1,06

0,06

Součinitel náv.h.

f d=

0,64

7913

8818

0,94

-0,06

Návrh. Odolnost

r d=

76,0

15079

17298

0,97

-0,04

Dílčí součinitel

γ m=

1,23

10048

12320

1,03

0,03

7631

8851

0,98

-0,02

11615

14858

1,08

0,07

10145

11610

0,96

-0,04
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STANOVENÍ PEVNOSTI ZDIVA PŘI HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH
KONSTRUKCÍ

1

Karel Lorenz1
Fakulta architektury ČVUT Praha, Ústav nosných konstrukcí

Souhrn
V kapitole se popisují faktory ovlivňující pevnost a metody zjišťování vlastností zdiva. Uvádí se postup stanovení výpočtových a návrhových pevností zdiva v tlaku podle předpisů ČSN, ČSN P ENV a EN.
1

ÚVOD

Zdivo je nejrozšířenější stavební materiál jak v dobách historických, tak v současnosti,
kdy nabývá nových forem, kvalit i nového složení. Nejstarší památky jsou jednak kamenné,
jednak z nepálených cihel sušených na slunci. Postupně se rozšířilo zdivo z odolnějšího materiálu – pálených keramických cihel, které dosáhly vůbec největšího rozšíření, a to si udržují
dodnes. V historicky mladších dobách byla zavedena výroba zdicích prvků i z dalších materiálů a při ověřování existujících konstrukcí může jít tedy i o zdivo ze zdicích prvků vápenopískových, betonových z hutného nebo lehkého kameniva, z pórobetonu, umělého kamene, ale i
z přírodního kamene, z nichž některé mohou být i dále vylehčené dutinami, póry atd. I zdicí
malta může být použita různá – obyčejná pro normální šířku spár přes maltu lehkou po maltu
pro tenké spáry. Tento příspěvek není zaměřen na takto širokou problematiku, ale týká se zdiva z pálených cihel na obyčejnou maltu, které se převážně vyskytují v centrech našich měst
z doby jejich rozvoje a rozšiřování v druhé polovině 19. století do poloviny století 20.
V současnosti v této zástavbě dochází z intenzivním stavebním úpravám, u kterých je nutné
staticky vyhodnotit jejich dopad z hlediska únosnosti zděných konstrukcí. Typickými úpravami v činžovních domech jsou:
− půdní vestavby – jejich dopad může být malý, často mimo přesnost statického výpočtu, kdy není možné ani účelné provádět sondy v ostatních podlažích případně
zjišťovat skutečné vlastnosti stávajícího zdiva – v těchto případech zpravidla postačí orientační výpočet s hodnotou pevnosti zdiva na základě odborného odhadu;
− nástavby domů o jedno, popřípadě jedno a půl podlaží (často bývá vyšší nástavba
ve dvorním traktu) – vyžadují důkladný staticko-konstrukční průzkum včetně detailních statických výpočtů pro stanovení přitížení zděných prvků. Zejména je nutné vzít v úvahu, zda již dům nebyl nastavován, což se stávalo velmi často
v centrech měst zejména v meziválečném období v první polovině dvacátého století;
− zásadní rekonstrukce činžovních domů s úpravami dispozic v nadzemních podlažích s odvážným spojováním místností do velkých prostor, s odlišným členěním
v podlažích nad sebou včetně odstranění příčných příček a podstatných zásahů do
podélných nosných stěn, často provázené výměnou dřevěných trámových stropů za
konstrukce s ocelovými stropnicemi a plechobetonovými deskami;
− masivní zásahy do sklepních prostor, které mohou být upravovány pro restaurační
či jiné provozy, kdy často dochází k potřebě snížení podlahy, nebo pro garážování
buď přímo pod objektem, nebo pro zřízení průjezdu do dvora. Takové úpravy často
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vyžadují rozsáhlé úpravy konstrukce včetně jejího podchycování, zesilování a zásahů do základů.
Uvedené úpravy se u jednotlivé stavby mohou vyskytovat v různém rozsahu a proto je
problematika stanovení vstupních parametrů zdiva pro jeho hodnocení velmi aktuální a je třeba tuto problematiku objasňovat i vzhledem k současnému zavádění nových norem s ohledem
na národní podmínky v České republice. Současně je třeba zdůraznit, že zásahy takového rozsahu mají vliv na chování domu jako celku a že tedy nejde jen o případné přitížení nosných
prvků, ale jde o prostorovou tuhost celku, přenos vodorovného zatížení větrem i zajištění
vzpěrných délek.
2

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PEVNOST ZDIVA

Pevnost zdiva je především funkcí vlastností jeho dvou základních složek, a to zdicích
prvků – cihel a malty (ve sledovaném případě malty obyčejné pro zdění). Všeobecně lze konstatovat, že obvykle menší pevnost vykazuje malta oproti cihlám, i když není vyloučena i
opačná situace. Výsledná pevnost zdiva je v obvyklých případech menší než pevnost cihel, ale
vyšší než skutečná pevnost malty. Tento jev lze jednoduše vysvětlit tím, že vlivem jednak
přídržnosti malty k povrchu cihel, jednak tření, je maltě při zatížení tlakem bráněno příčnému
roztažení a malta uzavřená mezi cihlami odolá vyššímu tlaku. Cihly však musí tyto příčné síly
z malty zachytit a tudíž jsou příčně tažené, což je v konečném stadiu příčinou ztráty únosnosti
zděného prvku, které se působením příčného tahu rozdělí na jednotlivé štíhlé „pilířky“, které
nakonec vybočí, zhroutí se, a tím je únosnost vyčerpána – viz Obr. 1. Na průběh tohoto jevu
má vliv tloušťka spáry – čím je tato větší, tím menší je sevření malty a tím menší i pevnost
zdiva – proto je nutné při stanovení pevnosti zdiva zohlednit i šířku spár, která se pohybuje
kolem 10 mm.
Aby bylo možné stanovit pevnost zdiva, je především nutné odstranit omítku, zaměřit
tvar jednotlivých zděných prvků a vizuálně posoudit stav zdiva. Jedná se především o zjištění
vazby zdiva a její pravidelnosti. Nepravidelnosti ve vazbě a nedodržení přesahů jednotlivých
cihel může výrazně pevnost zdiva snížit. Současně se samozřejmě zjišťují polohy průduchů,
drážek, vysprávek, zazděných otvorů apod., které je nutné při konkrétním posouzení zohlednit. Dalšími nepříznivými faktory pro změnu pevnosti zdiva je dlouhodobé působení vlhkosti,
které způsobuje migraci vápna v maltě a tím mění její vlastnosti, ale může případně transportovat i rozpustné soli ze zeminy a krystalizace těchto solí může způsobit narušení cihel i malty. Významné je působení vlhkosti spolu s mrazem na zdicí prvky nechráněné nebo nedostatečně mrazuvzdorné. Rovněž je třeba uvážit vliv trhlin ve zdivu, které mohou být způsobeny
přetížením, dilatačními pohyby vlivem teplotní nebo i vlhkostní roztažnosti, ale i nerovnoměrným sedáním základů, nerovnoměrným zatížením konstrukce, otřesy, nedostatečným ztužením konstrukce, silovými účinky klenutých konstrukcí atd. Kromě zjišťování pevnosti cihel
a malty se ostatní uvedené faktory sledují zpravidla v běžných případech vizuálně a posouzení
jejich vlivu vyžaduje určitou odbornou zkušenost.
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málo mrazuvzdorné cihly

narušení zdiva vlivem ohně

rozpad malty nevhodného složení vliv mrznoucí vlhkosti za spárovací maltou

trhliny vniklé přetížením
pilíře

vyluhování vápna z malty vlhrozpad vlivem krystalizačního trhlinky způsobené mrakostí pronikající povrchem zdiva
tlaku solí
zem
Obr. 1. Poruchy zdiva způsobené různými vlivy.
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METODY ZJIŠŤOVÁNÍ HODNOT MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ

Základní vlastností zdiva potřebnou k hodnocení únosnosti je pevnost zdiva v tlaku.
Přímé zjištění této vlastnosti je možné provést teoreticky odebráním celistvého zkušebního
vzorku a vyzkoušení podle odpovídající zkušební normy v závislosti na použité metodě ověřování či posuzování. Běžnější je zjišťování vlastností jednotlivých složek zdiva – zdicích
prvků a malty. Toto lze rovněž provést odebráním vzorků – vyjmutí jednotlivých cihel a vyzkoušení je samozřejmě možné, poněkud složitější je zkoušení malty. Normy uvádějí určení
pevnosti malty pomocí chemického rozboru, kterým lze určit podíl pojiva v maltě, leč tento
způsob není rozšířen a podle odborníků není ani příliš spolehlivý. Běžnějším způsobem určování vlastností je použití nedestruktivních metod. U cihel jde o použití Schmidtova tvrdoměru
– viz Obr. 2. Na očištění a obroušený povrch cihel se přiloží přístroj s nataženou pružinou.
Uvolněním spouště se uvede do pohybu beranidlo, které vyvodí ráz na povrch zkoušeného
tělesa a přístroj změří zpětný odskok. Z toho se následně stanoví tvrdost resp. přepočtem pevnost materiálu. I tato metoda však má omezení, například je nepoužitelná u děrovaných zdicích prvků apod.
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Obr. 2. Schmidtův tvrdoměr s brusným kotoučem na úpravu povrchu.
U malty se používá buď špičák nebo speciálně vytvarované indentory – viz Obr. 3,
které se pomocí palice o dané hmotnosti určitým počtem úderů zarazí do malty ve spáře a
podle hloubky zaražení se stanovuje pevnost malty. Tyto zkoušky však vyžadují zkušeného
pracovníka, který si musí po určitých časových intervalech ověřovat či „kalibrovat“ metodu
na vzorcích malty známé pevnosti. Jinou metodou je použití upravené příklepové ruční vrtačky – viz Obr. 4, kterou se za daného přítlaku a určitým počtem otáček vytvoří v maltě otvor,
jehož hloubka se změří a pomocí kalibračního vztahu se určí její pevnost.

Obr. 3. Ocelové indentory pro zjišťování pevnosti malty ve spárách.

Obr. 4. Upravená příklepová vrtačka VÚPS (Ing. Kučera).
Uvedené zkoušky se opakují v takovém počtu, aby bylo možné soubor výsledků statisticky vyhodnotit.
Problémem tvrdoměrných zkoušek jak zdicích prvků, tak malty je, že se provádí na
povrchu konstrukce, kde mohou být vlastnosti materiálu ovlivněny dlouhodobým působením
například vlhkosti nebo mrazu.
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STANOVENÍ PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU

Pevnost v tlaku je základní a nejdůležitější vlastností pro ověření zděných konstrukcí,
a to zejména u historických masivních konstrukcí s převládajícím účinkem vlastní tíhy. Její
stanovení je závislé na předpokládaném souboru norem, které budou při ověření použity, a to
jak z hlediska odezvy konstrukce, tak stanovení zatížení i případně zkoušení apod.
Nejprůkaznější jsou jistě přímé zkoušky těles odebraných z konstrukce, jak je uvedeno
v předchozím odstavci. Vzhledem k technickým potížím s odebráním, manipulací a s ohledem
na cenu je tento způsob ojedinělý. Obvykle se tedy stanovuje pevnost zdiva z pevnosti zdicích
prvků a malty.
V současné době v České republice souběžně platí původní soubor norem ČSN
a Eurokódů. V prvně jmenovaném souboru norem je norma ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách [2], kde je v Příloze 3 stanovena metoda stanovení pevnosti zdiva v návaznosti na základní normu ČSN 73 1101 Navrhování zděných
konstrukcí [3]. V ČSN 73 1101 [3] jsou v tabulce 2 uvedeny přímo hodnoty výpočtové pevnosti zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd při porušení zdiva v kusových stavivech
nebo ve spárách v závislosti na průměrné pevnosti zdicích prvků v tlaku a průměrné pevnosti
malty v tlaku. Při posuzování existující konstrukce se použijí hodnoty zjištěné zkouškami.
Podle skutečného stavu zdiva se tabulkově určená pevnost upraví podle ČSN 73 0038 [2] použitím následujícího vztahu

Rd = 1,6

γ inγ rm
Rms ,d ,
γ mm

(1)

kde

Rms,d je výše uvedená pevnost zdiva v tlaku podle ČSN 73 1101 [3], výtah pro
cihlářské výrobky je uveden v Tab. 1,
γmm
je součinitel spolehlivosti zdiva podle jeho stavu a stupně provlhčení γmm ≥ 1,6,
γin
je součinitel informace o stavu zdiva podle podrobnosti průzkumu, přístupnosti
prvku apod., γin ≤ 1,05
γrm
je součinitel podmínek působení z hlediska celistvosti, u zdiva bez svislých trhlin γrm = 1,0, u zdiva se svislými trhlinami nebo nedokonalou vazbou γrm ≤ 0,9.
V ČSN 73 1101 [3] je uveden součinitel spolehlivosti materiálu γm = 1,6. Z uvedeného
vzorce tedy plyne, že vynásobením konstantou 1,6, která odpovídá součiniteli spolehlivosti
materiálu, se tabulková hodnota výpočtové pevnosti převede na normovou hodnotu, která se
následně upravuje třemi součiniteli v závislosti na konkrétním stavu zdiva. V Tab. 1 jsou uvedeny výpočtové pevnosti zdiva podle ČSN 73 1101 [3], v Tab. 2 pak normové hodnoty po
vydělení výpočtových hodnot součinitelem spolehlivosti materiálu. Místo sloupce s maltou
značky 0 byla dopočítána malta o pevnosti 0,2 MPa s ohledem na porovnání výsledků podle
EN a ENV.
Tab. 1. Hodnoty pevnosti podle ČSN 73 1101 (tabulka 2) [3] doplněná o hodnoty pro
maltu značky 0,2.
Pevnost malty
Pevnost
cihel
15
10
5
2,5
1
0,4
0,2
30
3,5
3,2
2,7
2,2
2,0
1,8
1,4
25
3,3
3,0
2,5
2,0
1,8
1,6
1,2
20
3,0
2,7
2,2
1,8
1,6
1,4
1,0
15
2,4
2,2
1,8
1,5
1,3
1,2
0,8
10
2,0
1,8
1,5
1,3
1,0
0,9
0,6
8
1,8
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
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Tab. 2. Normové hodnoty pevnosti zdiva vynásobením hodnot v Tab. 1 součinitelem
γm = 1,6.
Pevnost
Pevnost malty
cihel
15
10
5
2,5
1
0,4
0,2
30
5,60
5,12
4,32
3,52
3,20
2,88
2,24
25
5,28
4,80
4,00
3,20
2,88
2,56
1,92
20
4,80
4,32
3,52
2,88
2,56
2,24
1,60
15
3,84
3,52
2,88
2,40
2,08
1,92
1,28
10
3,20
2,88
2,40
2,08
1,60
1,44
0,96
8
2,88
2,40
2,08
1,76
1,44
1,12
0,80
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Obr. 5. Výpočtová pevnost zdiva podle ČSN 73 1101 [2].
Druhou normou, kterou lze použít pro hodnocení existujících konstrukcí v ČR je ČSN
ISO 13 822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí [1]. V té je
národní příloha NF, která se týká zděných konstrukcí. K určení základní hodnoty pevnosti
zdiva je zde použito vztahu podle předběžné normy ČSN P ENV 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby – Pravidla pro vyztužené a
nevyztužené zděné konstrukce včetně NAD (Národního aplikačního dokumentu) [4], která
byla v době zpracování normy ISO platná. Charakteristická pevnost v tlaku nevyztuženého
zdiva na obyčejnou maltu se stanoví na základě normalizované průměrné pevnosti zdicích
prvků fb v tlaku a průměrné pevnosti malty v tlaku fm podle vztahu

f k = K. fbα . f mβ
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kde

K = 0,5 pro zdiva ze zdicích prvků skupiny 1 uložené ve zdivu, kde v celé délce nebo v části délky stěny je podélná maltová spára,
α = 0,65 a β = 0,25 jsou exponenty platné pro nevyztužené zdivo na obyčejnou
maltu.
Normalizovaná pevnost zdicích prvků se určí ze zjištěné pevnosti přenásobením součinitelem δ v závislosti na jejich rozměrech. Zde se vycházelo z předpokladu, že nedestruktivní zkoušky zdicích prvků jsou kalibrovány podle zkoušek celých cihel. Pro zdicí prvky klasického formátu je δ = 0,77, který byl použit při stanovení hodnot v Tab. 3. V Tab. 4 jsou pak
uvedeny návrhové pevnosti zdiva, spočtené z charakteristických hodnot vydělením součinitelem spolehlivosti materiálu γm = 2 tzn. se základní hodnotou součinitele pro zdivo z plných
zdicích prvků na obyčejnou maltu bez ostatních, dále popsaných vlivů. Při ověřování konkrétního zděného prvku se zohlední skutečný stav zdiva užitím upraveného dílčího součinitele
spolehlivosti ve tvaru

γ m = γ m1γ m2γ m3γ m4
kde:

(3)

γm1 je základní hodnota dílčího součinitele spolehlivosti, která je pro zdivo
z plných cihel uložených na obyčejnou maltu γm1 = 2,0. V ostatních přípa-

dech je nutno součinitel stanovit rozborem s ohledem na způsob zjištění
pevnostních charakteristik;
γm2 je součinitel zahrnující vliv pravidelnosti vazby zdiva a vyplnění spár maltou 0,85 ≤ γm2 ≤ 1,2;
γm3 je součinitel zahrnující vliv zvýšené vlhkosti, pro vlhkost zdiva v intervalu
od 4 % do 20 % se součinitel určí interpolací mezi hodnotami 1,0 ≤ γm3 ≤
1,25;
γm4 je součinitel zahrnující vliv svislých a šikmých trhlin ve zdivu v intervalu
1,1 ≤ γm4 ≤ 1,4.
Tab. 3. Charakteristické hodnoty pevnosti podle vzorce (2) pro K = 0,5.
Pevnost malty
Pevnost
cihel
15
10
5
2,5
1
0,4
0,2
30
7,574 6,844 5,755 4,840 3,849 3,061 2,574
25
6,728 6,079 5,112 4,299 3,419 2,719 2,286
20
5,819 5,258 4,422 3,718 2,957 2,352 1,977
15
4,827 4,362 3,668 3,084 2,453 1,951 1,640
10
3,709 3,351 2,818 2,370 1,884 1,499 1,260
8
3,208 2,899 2,437 2,050 1,630 1,296 1,090
Tab. 4. Návrhové hodnoty pevnosti zdiva při použití součinitele spolehlivosti materiálu γm = 2.
Pevnost malty
Pevnost
cihel
15
10
5
2,5
1
0,4
0,2
30
3,787 3,422 2,878 2,420 1,924 1,530 1,287
25
3,364 3,040 2,556 2,149 1,709 1,359 1,143
20
2,910 2,629 2,211 1,859 1,479 1,176 0,989
15
2,413 2,181 1,834 1,542 1,226 0,975 0,820
10
1,854 1,676 1,409 1,185 0,942 0,749 0,630
8
1,604 1,449 1,219 1,025 0,815 0,648 0,545
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Obr. 6. Návrhová pevnost zdiva podle ČSN P ENV 1996-1-1 (tabulka 4) [4].
V únoru 2006 byla do soustavy norem v ČR zavedena převzetím anglická verze konečné normy EN 1996-1-1. Český překlad této normy ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby – Pravidla pro vyztužené a
nevyztužené zděné konstrukce [5] je v tisku. Po zrušení předběžné normy ENV 1996-1-1 [4]
dojde k situaci, že v normě ČSN ISO [1] bude použito základního vztahu podle neplatné normy – proto jsou dále uvedeny a porovnány hodnoty podle EN. Základní vzorec pro určení
charakteristické pevnosti v tlaku je stejný jako vztah (3), pro nevyztužené zdivo na obyčejnou
maltu jsou však navrženy jiné hodnoty exponentů, které v NP (Národní příloze) nebyly změněny

f k = K . f b0,7 . f m0,3

(4)

kde K = 0,44 pro zdivo ze zdicích prvků skupiny 1 uložené ve zdivu, pokud v celé délce nebo
v části délky stěny je podélná maltová spára (K = 0,55.0,8).
Normalizovaná pevnost zdicích prvků se stanoví stejným způsobem jako u ENV.
V NP byla stanovena základní hodnota spolehlivosti materiálu γm = 2 na základě řady porovnávacích výpočtů. Pro korekci pevnosti u konkrétní konstrukce za základě aktuálního stavu
zdiva se předpokládá zachování vztahu (3).
Tab. 5. Charakteristické hodnoty pevnosti podle vzorce (4) pro K = 0,44.
Pevnost malty
Pevnost
cihel
15
10
5
2,5
1
0,4
0,2
30
8,929 7,906 6,422 5,216 3,963 3,010 2,445
25
7,859 6,959 5,653 4,591 3,488 2,650 2,152
20
6,723 5,953 4,835 3,927 2,983 2,266 1,841
15
5,497 4,867 3,953 3,211 2,439 1,853 1,505
10
4,138 3,664 2,976 2,418 1,837 1,395 1,133
8
3,540 3,134 2,546 2,068 1,571 1,193 0,969
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Tab. 6. Návrhové hodnoty pevnosti zdiva při použití součinitele spolehlivosti materiálu γm = 2.
Pevnost malty
Pevnost
cihel
15
10
5
2,5
1
0,4
0,2
30
4,465 3,953 3,211 2,608 1,981 1,505 1,223
25
3,930 3,480 2,826 2,296 1,744 1,325 1,076
20
3,361 2,976 2,418 1,964 1,492 1,133 0,920
15
2,748 2,433 1,977 1,606 1,220 0,927 0,753
10
2,069 1,832 1,488 1,209 0,918 0,698 0,567
8
1,770 1,567 1,273 1,034 0,785 0,597 0,485
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Obr. 7. Návrhová pevnost zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 [5], viz Tab. 6.
Na následujících grafech je porovnání pevností, které jsou určeny podle původní normy ČSN, předběžné normy ENV a konečného znění EN.
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Obr. 8. Porovnání návrhových hodnot pevnosti zdiva podle ČSN a ENV (ENV – ČSN)/ČSN v % pro γm = 2.
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Obr. 9. Porovnání návrhových hodnot pevnosti zdiva podle ČSN a EN (EN – ČSN)/ČSN v % pro γm = 2.
5

ZÁVĚR

Průběh hodnot pevnosti zdiva v závislosti na hodnotách průměrné pevnosti zdicích
prvků a malty podle ČSN 73 1101 [3] nemá plynulý charakter, protože jsou zde vyneseny
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hodnoty z tabulky normy, které jsou zaokrouhlené. Z toho plyne i kolísání rozdílů hodnot
pevnosti podle ČSN a ENV resp. ČSN a EN na Obr. 8 a 9.
Vztah (1) pro stanovení pevnosti zdiva podle ENV i vztah (2) podle EN při přibližování se pevnosti malty hodnotě fm = 0 též konvergují k nulové pevnosti zdiva, zatímco tabulka
2 v ČSN uvádí nenulové hodnoty pevnosti. To vyjadřuje skutečnost, že i zdivo na velmi slabou maltu vykazuje značnou pevnost díky sevření malty ve spárách. Relativně nízké pevnosti
používané malty mají i důvod v historickém vývoji, jelikož staré stavební řády v našich zemích předepisovaly poměrně velké tloušťky stěn i při relativně malém počtu podlaží a tudíž
nebyly zvláštní nároky na pevnost zdiva. Při zpracování Eurokódu 6 [5] se však uplatnil především vliv britské tradice zděných konstrukcí, založené na navrhování poměrně velmi štíhlých stěn, kdy je nutná dostatečně vysoká hodnota pevnosti materiálů, a výsledky v oblasti
nízkých pevností nejsou významné.
Z porovnání hodnot pevností podle ČSN, ENV a EN na Obr. 8 a 9 plyne jednak to, že
vzorce (2) a (4) dávají hodnoty pevnosti zdiva nižší než ČSN u malt malých pevností a naopak vyšší u malt vyšších pevnostních značek, jednak že rozdíly jsou menší mezi ČSN a ENV
než mezi ČSN a EN. Z uvedeného faktu však nelze učinit závěr, že by bylo vhodnější použít
vztah (2), neboť by bylo nutné do porovnání zahrnout i velikost zatížení stanovené podle ČSN
a evropských norem, které zpravidla vychází vyšší. Z prezentované studie však vyplývá nutnost provést srovnávací výpočty zděných konstrukcí jednak v oblasti nízkých hodnot pevností
zdicích prvků i malty, jednak v oblasti vysokých hodnot. Dále je nutné doporučit ověřit kalibrační vztahy mezi pevností zdicích prvků zjištěnou tvrdoměrnými zkouškami a normalizovanou pevností.
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Souhrn
Stropní konstrukce s keramickými deskami Hurdis se požívají v regionu střední Evropy téměř sto let. Technologie výstavby byla v průběhu 20. století několikrát změna
a v současné době jsou všechny keramické stropy kompozitem dvou materiálů, tj. cihelného
střepu a betonu, který se ukládá na keramické vložky. U hurdiskových stropů se po roce 1989
objevují poruchy, které nastávají náhle a které mají nebezpečný křehký charakter porušení.
Nedochází ke kolapsu stropní konstrukce jako celku, ale k odtrhnutí a pádu dolních částí keramických desek. K poruchám dochází u nových konstrukcí několik let po jejich dokončení.
K podobným haváriím keramických stropů docházelo v 70. a 80. letech ve Francii, Itálii
i Německu. Experimentální vyšetřování a teoretické analýzy potvrdily, že příčinami poruch
jsou objemové změny materiálů, tj. smršťování betonu, expanze keramiky a rozdílná teplotní
roztažnost obou materiálů. V laboratorních podmínkách bylo provedeno několik dlouhodobých experimentů simulující reálné chování stropní konstrukce spolu s dlouhodobými zkouškami materiálových vlastností, zejména objemových změn.
1

ÚVOD

Odhaduje se, že od roku 1989 bylo zhotoveno více než 100 000 stropů s keramickými
deskami Hurdis. Typické rozměry těchto keramických desek jsou 1200 x 250 x 80 mm. Příčný řez hurdisky je komorový. Obvykle má deska tři podélné otvory, ale někteří výrobci vyráběli i desky čtyřkomorové nebo složitějšího průřezu. Hurdisky jsou přímo uloženy na ocelové
válcované nosníky nebo na tzv. patky. Keramické desky i patky jsou uloženy do vrstvy malty.
Osová vzdálenost válcovaných nosníků při použití patek je 1300 mm. Na horní povrch se
podle doporučení výrobce ukládala vrstva betonové mazaniny tloušťky od 10 do 60 mm, tepelná a akustická izolace a další vrstvy konstrukce podlahy. Schéma stropní konstrukce
s deskami Hurdis je zobrazena na Obr. 1.
V minulých letech bylo v České republice evidováno více než 100 poruch hurdiskových stropů. Při kolapsu odpadnou dolní části hurdisek pod lomovou plochou, která prochází
stěnami komorového průřezu, viz Obr. 1. Náhlé křehké porušení je nebezpečné, protože jedna
hurdiska má hmotnost až 20 kg. Přestože náhlému poškození konstrukce nepředchází žádné
významné varování, trhliny v cihelném střepu vznikají dlouhou dobu před havárií, a proto lze
pozorovat vlasové trhliny v omítce stropu nebo je možné zaslechnout i slabé praskání. Havarovaný strop je zobrazen na Obr. 2.
Jak experimentální vyšetřování konstrukcí, tak teoretické analýzy potvrdily, že hlavní
příčinou poruch jsou objemové změny materiálů [1, 2, 3]. Účinek smršťování betonu, nevratná vlhkostní roztažnost keramiky a rozdílná teplotní roztažnost keramiky a betonu způsobí
stav napětí, který iniciuje vznik trhlin v keramickém materiálu. Zatímco reologické vlastnosti
betonu a cementových materiálů jsou obecně dobře popsány a teorie pro predikci smrštění
betonu jsou součástí národních i mezinárodních standardů, tak o objemových změnách cihelného střepu jsou malé teoretické znalosti.
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Obr. 1. Schéma stropní konstrukce s deskami Hurdis a příčný řez desky

Obr. 2. Poškozený hurdiskový strop
2

NEVRATNÁ VLHKOSTNÍ ROZTAŽNOST

Nevratná vlhkostní roztažnost byla u keramických materiálů popsána již v 50. letech
20. století. Je způsobena fyzikálními a chemickými procesy v cihelném střepu a je projevem
stárnutí materiálu. Pálený střep je tvořen relativně homogenním materiálem s obvykle komplikovaným mineralogickým složením, vysokým obsahem nekrystalických nestabilních fází
a s vysokou otevřenou pórovitostí. Takový materiál má různě velkou tendenci vázat určité
množství vody ve své pórové struktuře. Tato vlhkost je původem vzdušná vlhkost difúzně
pronikající do struktury materiálu nebo kondenzující na povrchu. Při dlouhodobé přítomnosti
vlhkosti v pórovém systému vzniká vazba vody, která je odlišného charakteru než fyzikální.
Jedná se o tzv. chemisorpci, která je pevnější než obyčejná sorpce. Tento proces je za normálních podmínek nevratný a je doprovázený zvětšením objemu. V chemické vazbě vody v keramickém materiálu dochází i za normální atmosférických podmínek vlivem relativní vlhkosti
vzduchu. Expanze keramiky je velmi dlouhodobý proces, který lze urychlit současným působením vysoké teploty a vlhkosti, např. varem ve vodě nebo autoklávováním [4, 5, 6].
Limitní hodnota vlhkostní roztažnosti je závislá na složení cihlářské suroviny a na
technologii výpalu (teplota a doba výpalu). Nevratná vlhkostní roztažnost může dosáhnout
hodnoty až 5 mm/m [7].
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EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ NEVRATNÉ VLHKOSTNÍ ROZTAŽNOSTI

Existuje několik experimentálních metod pro stanovení limitní hodnoty nevratné vlhkostní roztažnosti. Tyto metody jsou používány pro stanovení určité směrné nebo smluvní
hodnoty roztažnosti keramiky. Před vlastní zkouškou jsou vzorky vyžíhány při teplotě 600 °C,
aby se odstranila chemicky vázaná voda, a změří se počáteční délka vzorku. Potom jsou vzorky podrobeny vlastní zkoušce, která se liší podle použitého standardu, např.:
− NF P 13-302 [8]: 5 hodin ve vodní páře v autoklávu (1 MPa, 180 °C);
− EN 772-19 [9]: 24 hodin var ve vodě (atmosférický tlak, 100 °C);
− AS/NZS 1156.11:1997 [10]: 4 hodiny ve vodní páře (atmosférický tlak, 100 °C).
Vlhkostní roztažnost se spočte ze změny délky vzorku.
Dále je možné zkoušet vlhkostní roztažnost pomocí termicko-dilatační analýzy, kdy je
pomocí dilatačních metod kontinuálně měřena deformace vzorku při řízeném nárůstu teploty
až na 650 °C. Měřením původního vzorku odebraného z konstrukce a opakovaným měřením
po jeho vypálení a po varu v autoklávu je možné určit nejen velikost limitní roztažnosti a stupeň rehydratace originálního vzorku, ale i teplotu, kdy se chemicky vázaná voda uvolňuje.
Základní chemické složení a fyzikální vlastnosti vzorků cihelného střepu odebraného
z jednoho havarovaného stropu jsou uvedeny v Tab. 1 a Tab. 2. Hodnoty nevratné vlhkostní
roztažnosti stanovené jednak varem v autoklávu a jednak 24 hodinovým varem ve vodě jsou
uvedeny v Tab. 3.
Tab. 1. Chemické složení cihelného střepu.
Chemický komponent (hmotnostní poměr v %)
Vzorek
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O
Σ
1996 61,43 17,77 6,19
0,89 5,91 4,00 3,02 0,79 100,00

Vzorek
1996
2001

Vzorek
1996
2001
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Tab. 2. Fyzikální vlastnosti cihelného střepu.
Objemová
Hustota
Nasákavost
hmotnost
(g.cm-3)
(%)
(g.cm-3)
21,4 ± 0,5
1,679 ± 0,01
2,623 ± 0,007
20,6 ± 0,4
1,699 ± 0,01
2,626 ± 0,010

Otevřená
pórovitost
(%)
36,0 ± 0,6
35,1 ± 0,5

Tab. 3. Nevratná vlhkostní roztažnost.
Test v autoklávu
Test v autoklávu
Var - 24 h, 100 °C
A (mm/m)
w (%)
A (mm/m)
w (%)
A (mm/m)
w (%)
0,90 ± 0,02 9,7 ± 0,6
0,80 ± 0,03 0,3 ± 0,1
0,40 ± 0,05
14,5 ± 0,5
1,05 ± 0,02 19,1 ± 0,6
1,03 ± 0,02 0,4 ± 0,1
0,32 ± 0,01
16,3 ± 0,5
Legenda: A je vlhkostní expanze a w je aktuální vlhkost vzorku.

PRŮBĚH VLHKOSTNÍ ROZTAŽNOSTI V ČASE

Aby bylo možné určit průběh vlhkostní roztažnosti v čase, bylo provedeno dlouhodobé měření. Expanze byla měřena na čtyřech vzorcích cihelného střepu délky 200 mm pomocí
induktivních LVDT snímačů ve stabilním prostředí, viz Obr 3. Celková délka měření byla více než 1200 dní. Vzorky byly před instalací podrobeny žíhání při 600 °C. Nárůst poměrné de-
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formace keramiky od vlhkostní expanze v závislosti na čase je zobrazeno na Obr. 4 a průměrné hodnoty pro vybrané body na časové ose (25, 63, 159, 398 1000 a 1200 dní) jsou v Tab. 4.
Průměrné hodnoty z celé řady měření byly podrobeny regresní analýze. Z naměřených
hodnot byla regresí odvozena podobná funkce tvaru:
A = 21,56. t 0,38 [ μm / m] ,

(1)

kde A je hodnota nevratné vlhkostní roztažnosti a t je čas od žíhání vzorků ve dnech. Podobnou funkci s koeficientem 9,87 a exponentem 0,24 používá M. Wilson [11] k datování stáří
keramiky v jedné archeologické lokalitě v Anglii. Teoretické hodnoty, viz výraz (1), jsou vykresleny v grafu na Obr. 5 spolu s vybranými experimentálně získanými průměrnými hodnotami expanze.
V 60. a 70. letech 20. století se na problematiku nevratné vlhkostní expanze zaměřili
McDowell a Birtwistle v Austrálii, kteří přišli s předpokladem že nevratná vlhkostní roztažnost je lineární funkcí přirozeného logaritmu času. Pro regresní analýzu byla použita poněkud
obecnější funkce a bylo odvozeno:
A = −59,71 + 101,15. ln (t + 2,634 ) [ μm / m] ,
(2)
kde čas t je tentokrát stáří keramiky v měsících.

Obr. 3. Uspořádání dlouhodobého měření vlhkostní roztažnosti
Tab. 4. Průměrné hodnoty vlhkostní roztažnosti
Čas[dny]
25
63
159
398 1000 1200
Průměrné hodnoty vlhkostní roz65,3 106,6 145,5 221,5 297,7 322,0
tažnosti [μm/m]
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Obr. 4. Vlhkostní expanze keramiky v čase
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Obr. 5. Teoretické hodnoty expanze podle (1), průměrné hodnoty ze čtyř měření ve vybraných
časových bodech a odhady kvantilů spočtené předpovědní metodou za předpokladu normálního rozdělení
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SMRŠTĚNÍ CEMENTOVÉ MAZANINY

Nutnost teoreticky popsat vývoj smršťování a dotvarování betonu v čase si vyžádaly
již před několika desetiletími počátky aplikace předpjatého betonu. Proto jsou znalosti o průběhu smršťování betonu v čase součástí mnoha národních i mezinárodních předpisů. Většinou
se smrštění v čase popisuje funkcí ve tvaru:

ε s = ε 0 (1 − e −bt ) ,

(3)

kde ε0 je konečná hodnota smrštění, b je konstanta a t je stáří betonu.
Protože tuhost kameniva zabraňuje smrštění hydratující cementové matrice, je konečná hodnota smrštění betonu závisí na druhu a zrnitosti kamenivu ve směsi. U konstrukčního
betonu se konečná hodnota smrštění až 0,7 mm/m (prostý beton), ale u jemnozrnných cementových kompozitů dosahuje i hodnot větších než 1,0 mm/m. Modely smrštění pro beton nelze
tedy pro jemnozrnné směsi převzít beze změn.
Smrštění betonu je možné měřit v laboratoři na vyrobeném vzorku s osazenými čepy
běžnými dilatometrickými postupy. První čtení obvykle probíhá druhý den po betonáži, kdy
se vzorky odformovávají. Ale u reálné konstrukce není možné zpětně zjistit, k jak velkému
smrštění betonu nastalo.
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MONITOROVÁNÍ DEFORMACÍ EXPERIMENTÁLNÍHIO MODELU KONSTRUKCE

V laboratorních podmínkách byl připraven model stropní konstrukce ze tří desek Hurdis osazených do nosníku I200 na patky. Tento model byl zatěžován pouze vlastní tíhou a objemovými změnami materiálu. Schéma uspořádání experimentu je zobrazeno na Obr. 6.
Na hurdisky byla uložena vrstva betonové mazaniny tloušťky 20 mm. Smršťování bylo měřeno na vzorcích o rozměrech 40 x 40 x 160 mm. Uprostřed rozpětí byly umístěny potenciometrické snímače pro měření průhybu desek – jeden (W1) byl umístěn na střední a druhý (W2) na krajní hurdisce. Průhyby byly kontinuálně sledovány více než 2 roky a jejich maximální hodnoty byly 1,8 mm a 0,8 mm, viz graf na Obr. 7. Smrštění po 2 letech dosáhlo hodnoty 1,63 mm/m.
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Obr. 6. Schéma experimentálního modelu stropní konstrukce
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Obr. 7. Průhyb hurdisek experimentálního modelu konstrukce v čase.
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Obr. 8. Přírůstek šířky trhliny v čase.
První vlasová trhlina byla na spodním líci modelu objevena velmi brzy – již 2 měsíce
po betonáži. Tato trhlina byla krátce po jejím odhalení překlenuta potenciometrickým snímačem dráhy, který registroval nárůst šířky trhliny v čase. Rychlost nárůstu šířky trhliny v první
dnech byla od 1,0 do 1,5 μm za 1 den, viz graf na Obr. 8. Vizuální prohlídkou dutin hurdisek
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endoskopem s ohebnou inspekční sondou bylo odhaleno, že u všech keramických desek došlo
k porušení charakteristickými trhlinami.
Ačkoli byl tento model porušen trhlinami a došlo ke ztrátě celistvosti konstrukce, nedošlo v období čtyř let po betonáži k samovolnému uvolnění dolních částí hurdisek a k jejich
pádu.
7

NUMERICKÉ VÝPOČTY
Nejprve byl proveden jednoduchý lineární výpočet prostě podepřené desky Hurdis zatížené objemovými změnami. V jednoduchém rovinném modelu – rovinná napjatost – byly
všechny parametry uvažovány konstantní, byl tedy zanedbán vývoj modulu pružnosti betonu
v čase. Rovněž vliv dotvarování betonu byl zanedbán. Spojení materiálů keramika-beton bylo
modelováno jato pevné. Pole napětí bylo počítáno ve svislé rovině v podélném směru desky.
Největší hodnoty hlavních tahových napětí byly zjištěny ve stěnách komorového průřezu
v oblasti čela hurdisky, kde hlavní tah má směr rovnoběžný s povrchem, viz Obr. 9. Materiálové zkoušky ukázaly, že samotné účinky smrštění betonu jsou v mnoha případech dostatečné
ke vzniku poruchy keramiky, která má průměrnou pevnost v tahu cca 6 MPa.

Obr. 9. Výsledky analýzy rovinnou napjatostí – izolinie hlavních tahových napětí
Dále byl proveden výpočet pomocí 3D modelu využívajícího rovinné deskostěnové
trojúhelníkové prvky, který modeloval tři desky Hurdis. Bylo předpokládáno prosté podepření
u dolního povrchu desek a bylo využito obou os symetrie. Tento model, který byl rovněž lineární, byl použit pro odhad průhybu experimentálního modelu konstrukce dlouhodobě sledovaného v laboratoři KÚ. Maximální vypočtený průhyb pro naměřenou hodnotu smrštění betonu je 1,23 mm. Výsledky jsou zobrazeny na Obr. 10.

a)

b)

Obr. 10. Výsledky 3D modelu: a) izolinie vertikálních deformací horního povrchu, b) izolinie
hlavních tahových napětí ve stěnách desek Hurdis
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DIAGNOSTIKA A ZPŮSOBY SANACE

Nejjednodušší, ale zároveň i velmi dobrá metoda diagnostiky potencionálně nebezpečných stropních konstrukcí je poklepávání na podhled stropu, kdy dutě znějící zvuk spolehlivě identifikuje ztrátu integrity cihelného střepu hurdisek. Další možností je vizuální prohlídka dutin keramických desek endoskopem, fibroskopem nebo videoskopem, kdy je potřeba
vyvrtat do stropu otvory, obvykle do 10 mm.
Poškození stropů nesnižuje zatížitelnost stropní konstrukce, protože mezi válcovanými
I nosníky vzniká plochá klenba. Samotný pád hurdisek ale ohrožuje zdraví osob, proto se poškozené stropy nejčastěji sanují pomocí dodatečné pohledové konstrukce, která je zavěšená na
ocelových nosnících a která zabraňuje volnému pádu uvolněných částí keramických desek
nebo zakrývá již havarovaný strop.
9

ZÁVĚRY

Poruchy hurdiskových stropů v posledních letech mají přímou souvislost se vzrůstem
kvality provádění ve stavebnictví a dostupností transportbetonu i pro stavby malého rozsahu,
jako jsou např. rodinné domy. Poruchy vznikají při dokonalém spojení keramiky a betonové
mazaniny a jsou způsobené objemovými změnami těchto materiálů.
Dominantním zatížením je smršťování betonové mazaniny, které dosahuje větších
hodnot než u konstrukčních betonů a které má i větší variabilitu. V laboratoři byly naměřeny
hodnoty smrštění od 0,9 do 1,5 mm/m. U stávajících konstrukcí nelze zjistit její skutečnou
hodnotu.
Dále působí nevratná vlhkostní roztažnost keramiky, která je závislá na složení cihlářské suroviny a technologii výpalu. U havarovaných stropů byla její naměřená hodnota zpravidla okolo 0,3 mm/m, což také odpovídá provedeným dlouhodobým měřením. Určitá část expanze proběhne již před zabudováním keramiky do stropní konstrukce.
Napětí vzniká i od rovnoměrného zatížení teplotou, protože keramika a beton mají
rozdílné koeficienty teplotní roztažnosti. Cihelný střep má koeficient teplotní roztažnosti jen
5.10-6 K-1. Zatížení teplotou také nemusí být rovnoměrné.
Počet vybudovaných stropních konstrukcí za posledních 15 let lze z celkového počtu
prodaných desek Hurdis odhadovat v řádu 105. Skutečný počet poškozených stropů není
znám, ale bylo evidováno přibližně 10 havárií za rok, proto lze odhadovat celkový počet havárií v řádu 102. Odtud je možné usuzovat alespoň na řád pravděpodobnosti poruchy hurdiskového stropu. Je třeba ale upozornit, že se vlastně jedná o určité pozorování dlouhé přibližně
15 let, což je krátká doba v porovnání s návrhovou životností konstrukce.
Poznatky o příčinách poruch stropních konstrukcí vedly k revizi norem i ostatních
předpisů pro provádění hurdiskových stropů. Velká četnost havárií ale přinutila dominantního
výrobce desek Hurdis k zastavení výroby. Bylo ovšem zhotoveno velké množství těchto
stropních konstrukcí, které jsou stále potenciálně nebezpečné a počet poruch těchto stropů na
1 kalendářní rok má setrvalou tendenci.
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HODNOTENIE VLASTNOSTÍ KONŠTRUKČNÝCH OCELÍ
Zoltán Sadovský
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied

Súhrn
Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí na účely rekonštrukcií sa opiera o rozsiahle
databázy, ktoré boli v bývalej Československej republike systematicky zhromažďované vo
viacerých obdobiach začínajúc rokom 1956. Cieľom príspevku je podať informáciu
o zhromaždených štatistických údajoch ako aj o spôsobe ich vyhodnotenia a praktické
odporúčania. Krátko sa diskutuje aj posun v kvalite súčasných ocelí.
1.

ÚVOD

Údaje o vlastnostiach československých konštrukčných ocelí sa zhromažďovali v štyroch
viacročných obdobiach. Prvé údaje sú z obdobia 1956-1959, kedy sa sledovala medza klzu
a pevnosť ocelí v ťahu. Československá výroba konštrukčných ocelí, nebola ešte úplne
reprezentovaná, ale boli to spoľahlivé podklady pre posúdenie kvality základných druhov ocelí
s triedením podľa výrobcov. Údaje z obdobia 1966-1969 reprezentujú celoštátnu výrobu bez
rozlíšenia výrobcov s doplnením sledovania ťažnosti ocelí. V období 1971-1975 sa okrem skúšok
ocelí radov 37 a 52 uvádzajú aj výsledky skúšok nových druhov ocelí vyššej a vysokej pevnosti.
Obdobne je spracované posledné obdobie 1983-1988.
Výsledky skúšok ocelí začal zbierať Výskumný ústav stavebnej výroby Praha (teraz
VÚPS) v rámci výskumnej úlohy “Prehĺbenie znalostí o medzných stavoch oceľových
konštrukcií” riešenej v rokoch 1956-1958. Po odchode riešiteľa Ing. Adolfa Breberu do dôchodku
bolo koncom roka 1958 dokončenie riešenia prvého obdobia pridelené ÚSTARCHu SAV,
menovite Dr. Augustínovi Mrázikovi. V obdobiach 1966-1969 a 1971-1975 údaje z hutí zbieral
Výskumný ústav hutníctva a železa Praha (VÚHŽ), vyhodnotenia sa robili na ÚSTARCHu SAV.
Štatistickým sledovaním sa v rokoch 1976 až 1980 zaoberal VÚHŽ Dobrá a po roku 1980 bola
založená banka údajov v Technicko-ekonomickom výskumnom ústave hutníckeho priemyslu
Praha.
Koncom osemdesiatych rokov sa ukázalo, že pre potreby projektovania rekonštrukcií je
účelné vrátiť sa k štatistickým údajom z prvých troch období. Bola vypracovaná výskumná
správa [1], na základe ktorej boli potom znova vyhodnotené všetky štatistické súbory jednotným
spôsobom a predložené v tvare katalógu v troch zväzkoch [2]. V rámci prípravy na uplatnenie
predbežnej európskej normy ENV 1993-1-1 bolo potrebné poznať vlastnosti československých
ocelí z posledného obdobia. S tým súvisiace úlohy sa riešili vo výskumnej správe [3], najmä
pravdepodobnostno-štatistické vyhodnotenie pevnostných charakteristík ocelí z výroby v rokoch
1983-1988. Štatistické rady ocelí a výsledky vyhodnotení boli spracované ako samostatná časť
katalógu [4]. Metodika spracovania, tvar a symboly sú rovnaké vo všetkých častiach. Na dve
odlišnosti spracovania poslednej časti bude poukázané nižšie a v sekcii 2.3.
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V súčasnosti sú tieto štatistické údaje predmetom záujmu z hľadiska posúdenia
existujúcich konštrukcií z týchto období a návrhu rekonštrukcií. Vyhodnotenia poskytujú obraz
o kvalite ocelí v danom období z celoštátneho hľadiska, avšak kvalita ocele konkrétnej
konštrukcie odpovedajúca nejakému náhodnému výberu môže byť odlišná. Iný postup
predstavuje vybratie a odskúšanie vzoriek z konštrukcie a ich vyhodnotenie, podrobnejšie je tento
postup spracovaný v [5] a v kapitole 1 tohto zborníka. Skutočná kvalita zabudovanej ocele sa
preukáže až pri dostatočnom počte vzoriek, čo spravidla nie je možné vykonať. Preto
najvýstižnejší je bayesovský prístup, ktorým sa zjednocujú obidva postupy uvážením apriórnych
údajov a údajov náhodného výberu, ako je uvedené v kapitole 9 tohto zborníka.
V tejto kapitole sa popisuje využitie katalogizovaných údajov o vlastnostiach ocelí pre
účely hodnotenia existujúcich konštrukcií. Jednotlivé listy katalógov zohľadňujú systém
triedenia. Triedenie je podľa týchto znakov: Oceľ (číselné označenie), výrobok (plechy, široká
oceľ, tvarové tyče, iné tyče, rúrky), hrúbka (podľa hrúbkových skupín normovaných
v príslušnom období), výrobca je uvedený len v období 1956-1959 (v ďalších obdobiach sú
celoštátne súhrny). Prehľad o katalogizovaných údajoch je v prílohách A až D.
Príklad listu z katalógu [4] je v prílohe E. Označenia v katalógových listoch sú vytlačené
s indexami na úrovni symbolov. Údaje na jednotlivých listoch sú: a) normové hodnoty medze
klzu fy (na liste označené ako Ry), pevnosti v ťahu fu (Ru) a ťažnosti A5 (A5) podľa noriem
kvality ocelí v príslušnom období; b) štatistické rady sledovaných vlastností ocelí; c) počty
údajov v štatistických radoch (nRy, nRu, nA5); d) štatistické charakteristiky a to stredná hodnota,
smerodajná odchýlka, koeficient variácie a koeficient nesymetrie pre medzu klzu (My, Sy, Vy,
Ay), pevnosť v ťahu (Mu, Su, Vu, Au) a ťažnosť (MA, SA, VA, AA); e) kvantily 0,1 %, 5%,
95% a 99,9% pre trojparametrické gama rozdelenie, tiež označované ako Pearsonovo rozdelenie
tretieho typu, odpovedajúce štatistickým charakteristikám podľa d) s označením napríklad pre
medzu klzu Ry.001, Ry.05, Ry.95 a Ry.999.
Veľkosti súborov jednotlivých prípadov odpovedajú priebežným skúškam kvality ocelí vo
výrobných závodoch, preto je ich počet istým obrazom množstva vyrobenej ocele. Niektoré listy
z prvého obdobia 1956-1959 nemajú početnosti štatistických radov iba štatistické charakteristiky
vypočítané výrobcom a kvantily pre normálne rozdelenie. V prílohe A sú tieto prípady
identifikovateľné poznámkou „momenty Ry“ ak chýbajú údaje o pevnosti v ťahu, alebo
„momenty“ pre obe vlastnosti. V niektorých súboroch okrajové údaje vzbudzovali pochybnosti,
napr. medza klzu ocele radu 37 taká, aká sa bežne vyskytuje pre oceľ radu 52. Dá sa tu uvažovať
o odľahlých pozorovaniach. Inou nepravidelnosťou bol nápadný skok v početnosti na
vyhovujúcej hodnote, nedalo sa rozhodnúť, či ide o vyradenie niektorých výsledkov, alebo
nesprávne zaokrúhľovanie. Tiež sa vyskytli prípady, keď okrajová hodnota nespĺňala kritérium
dolnej hranice gama rozdelenia [4]. V týchto prípadoch sa robilo vyhodnotenie dvakrát [1], [4]
pre pôvodné údaje a s úpravou, ktorá spočívala vo vynechaní podozrivých okrajových hodnôt,
umelom rozdelení skoku na menšie hodnoty početnosti [1], resp. stanovením náhradnej dolnej
hranice s následnou korekciou šikmosti [4]. Vyhodnotenia upravených údajov sú v prílohách B,
C, D označené v poznámkach, napr. „bez odľahlých pozorovaní“, „alternatívne Ry“, „korekcia
dolnej hranice“.
Pre určenie návrhových hodnôt pevností materiálu na účely hodnotenia existujúcich
konštrukcií majú význam aj štatistické rady s menším počtom údajov, pretože reprezentujú
kvalitu ocelí, ktorá sa v príslušnom období dostala do konštrukcií.
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2.

PEVNOSŤ MATERIÁLU A PARCIÁLNY SÚČINITEĽ MATERIÁLU

2.1

Návrhová hodnota pevnosti materiálu
Návrhová hodnota pevnosti materiálu – priečneho rezu výrobku Rd sa určuje z funkcie
súčinu náhodne premenných
R = fϕ a ϕ 0 ,

(1)

kde f je medza klzu fy alebo pevnosť v ťahu fu; ϕa pomerná hodnota náhodne premennej
geometrickej veličiny prierezu vztiahnutej k jej nominálnej hodnote, napríklad A/An, W/Wn; ϕ0
vyjadruje náhodnú odchýlku teoretického modelu od výsledkov skúšok, napríklad skutočného
rozdelenia napätia pri otvoroch. Pri pevnosti materiálu odvodzovanej od medze klzu fy sa
spravidla uvažuje ϕ0 = 1.
Pre index spoľahlivosti βn odpovedajúci životnosti Tn , viď [6] a váhový súčiniteľ αR (αR
= 0,8), sa návrhová hodnota pevnosti materiálu Rd definuje rovnosťou pravdepodobností poruchy

FR ( Rd ) = Φ (−α R β n ),

(2)

kde Φ(.) je distribučná funkcia normalizovaného normálneho rozdelenia a FR distribučná funkcia
náhodne premennej R danej rovnicou (1). Z (2) sa potom Rd vyjadrí pomocou inverznej funkcie
FR−1 ku FR ako
Rd = FR−1 (Φ (−α R β n )),

(3)

V podkladoch k eurokódom sa predpokladá, že každá z náhodne premenných na pravej
strane rovnice (1) má logaritmicko-normálne rozdelenie, z čoho vyplýva rovnaké rozdelenie
funkcie pevnosti materiálu R. Návrhová pevnosť Rd sa potom vyjadrí jednoduchým vzorcom
Rd = m R exp(−α R β n v R − 0,5v R2 ),

(4)

kde mR je stredná hodnota a vR koeficient variácie funkcie pevnosti materiálu R. Keďže
logaritmicko-normálne rozdelenie ma kladnú šikmosť wR danú vzťahom
wR = 3v R + vR3 ,

(5)

výpočet návrhovej pevnosti Rd podľa vzorca (4) môže byť pre rozdelenia s malou, alebo
zápornou šikmosťou zaťažený nepresnosťou na nebezpečnej strane – skutočné hodnoty sú
menšie!
Vzhľadom na výsledky štatistického vyhodnotenia súborov vlastností ocelí v katalógoch
[2] a [4] sa aj pri vyhodnocovaní pevnosti materiálu použilo trojparametrické gama rozdelenie
s korekciou štatistických charakteristík medze klzu od vplyvu geometrickej náhodne premennej
ϕa pri uvážení ϕ0 = 1. Pevnostná veličina f je v rovnici (1) dominantnou náhodne premennou,
korekcia f na vplyv ϕa sa preto dá vykonať približnou metódou využívajúcou rozvinutie funkcie
R (1) do Taylorovho radu v stredných hodnotách argumentov. Túto metódu u nás rozpracoval a
propagoval Vorlíček [7]. Použijeme približné vzorce:
m R = m f mϕa ,
v R = v 2f + vϕ2a ,

s R = mR v R ,
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wR = (v 3f w f + vϕ3a wϕa + 6v 2f vϕ2a ) / v R3 .

(8)

Pre geometrickú veličinu sa predpokladala stredná hodnota mϕa = 1, nulová šikmosť a koeficient
variácie vϕa = 0,03 pre plechy, širokú oceľ a tyče; a vϕa = 0,04 pre tvarové tyče a rúrky [3]. Podľa
[8] je približne

ϕ a = A / Anom ≈ W / Wnom ≈ W pl / W pl ,nom ,

(9)

čo znamená, že návrhová hodnota pre ťah/tlak sa dá použiť aj na prípad ohybu.

2.2

Charakteristická hodnota a parciálny súčiniteľ pevnosti materiálu
Charakteristická hodnota pevnosti ocele sa bežne definuje ako 5%-ný kvantil len
pevnostnej vlastnosti materiálu, t.j. medze klzu fy alebo pevnosti v ťahu fu. Hoci normy
navrhovania oceľových konštrukcií prijímajú pravdepodobnostnú definíciu, za charakteristické
hodnoty pevnosti materiálu považujú nominálne hodnoty medze klzu fy,nom resp. pevnosti v ťahu
fu,nom podľa noriem kvality ocelí. EN 1993-1-1 tak preberá normové hodnoty z EN 10025 so
zjednodušením odstupňovania podľa hrúbky výrobkov.
Parciálny súčiniteľ pevnosti ocele γM0 je pre návrhovú pevnosť ocele Ry,d odvodenú
z medze klzu fy definovaný podielom

γ M 0 = f y , nom / Ry , d ,

(10)

Parciálny súčiniteľ pevnosti ocele γM2 prierezu oslabeného dierami pre skrutky je pre
návrhovú pevnosť ocele Ru,d odvodenú z pevnosti v ťahu fu definovaný podielom

γ M 2 = f u ,nom / Ru ,d .

(11)

Návrhová pevnosť ocele Ru,d sa odvodzuje aj s uvážením vplyvu náhodne premennej ϕ0, čím sa
pokrýva štatistická neurčitosť výpočtového modelu. V normách STN 73 1401 a ČSN 73 1401
z deväťdesiatych rokov sa pre pevnostné triedy ocelí S 235, S 275 a S 355 berie jednotne γM2 =
1,3. Podrobnejšie sa týmto parciálnym súčiniteľom nebudeme zaoberať.
Výpočet návrhovej pevnosti Ry,d a parciálneho súčiniteľa γM0
Kvantily gama rozdelenia sa v katalógoch [2] počítali bilineárnou aproximáciou podľa
[8]. V katalógu z posledného obdobia [4] sa použila presnejšia aproximácia v intervale šikmostí 1,2 ≤ w ≤ 1,2; podrobnejší popis je v [9]. Vo výskumnej správe [3] sa testovali aj
dvojparametrické gama a logaritmicko-normálne rozdelenia a trojparametrické logaritmickonormálne rozdelenie. Ukázalo sa, že charakteristické a návrhové hodnoty trojparametrického
gama a logaritmicko-normálneho rozdelenia boli prakticky alebo úplne rovnaké [3]. Preto pri
výpočte kvantilov môžeme používať program „kvantil.xls“ z pomôcok k semináru Zásady
hodnocení existujících konstrukcí (www.konstrukce.cvut.cz) a trojparametrické logaritmickonormálne rozdelenie.
2.3

Príklad 1: Výpočet návrhovej hodnoty Ry,d a parciálneho súčiniteľa γM0 pre hrubé
plechy z ocele 11 369 a životnosť T = 50 rokov; fy podľa katalógového listu z prílohy E.
Medza klzu má štatistické charakteristiky: mfy = 295,5 [Mpa]; sfy = 23,9 [MPa]; vfy =
0,081; wfy = -0,023 a pre geometrickú veličinu sa uvažuje: mϕa = 1; sϕa = vϕa = 0,03; wϕa = 0.
Pomocou vzorcov (6-8) postupne dostávame:
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mRy = m fy mϕa = 295,0 × 1 = 295,0;
v Ry = v 2fy + vϕ2a = 0,0812 + 0,032 = 0,0864,
s Ry = mRy v Ry = 295,0 × 0,0864 = 25,5,
3
=
wRy = ( w fy v 3fy + wϕa vϕ3a + 6v 2fy vϕ2a ) / vRy

= (−0,023 × 0,0813 + 0 + 6 × 0,0812 × 0,032 ) / 0,08643 = 0,036

(12)
(13)

(14)

Pre návrhovú životnosť T = 50 rokov a základnú úroveň spoľahlivosti danú indexom
spoľahlivosti β50 = 3,8 [6] nájdeme odpovedajúcu pravdepodobnosť poruchy p pomocou pravej
strany rovnice (2):
p = Φ (−α R β 50 ) = Φ (−0,8 × 3,8) ≅ 0,001,

(15)

Návrhová pevnosť ocele Ry,d odpovedajúca p = 0,001 a trojparametrickému logaritmickonormálnemu rozdeleniu so štatistickými charakteristikami podľa (12-14) je pomocou programu
„kvantil.xls“ rovná Ry,d = 217,5 [MPa]. Vplyv geometrickej veličiny vidieť porovnaním s 0,1%ným kvantilom medze klzu fy;0,001 = 220,4 [MPa], ktorý odčítame z prílohy E.
Nominálna – normová medza klzu je podľa prílohy E rovná fy,nom = 230 [MPa], takže
parciálny súčiniteľ γM0 je

γ M 0 = f y ,nom / R y ,d = 230 / 217,5 = 1,06.

(16)

Poznamenajme, že oceľ 11 369 bola zaradená medzi ocele triedy S 235, teda s nominálnou
hodnotou fy,nom = 235 [MPa]. S touto hodnotou je

γ M 0 = f y ,nom / R y ,d = 235 / 217,5 = 1,08.

(16)

Ak by sme v programe „kvantil.xls“ použili dvojparametrické logaritmicko-normálne
rozdelenie so štatistickými charakteristikami podľa (12-14) dostaneme Ry,d = 225,1 [MPa]. Pre
významnejšie hodnoty zápornej šikmosti vyskytujúce sa najmä u hrubých plechov, tvarových tyčí
a tyčí môžu byť rozdiely hodnôt Ry,d v porovnaní s trojparametrickým rozdelením väčšie.

2.4

Pevnosť súčasných ocelí
V Českej republike boli nedávno realizované viaceré výskumné programy na štatistické
hodnotenie pevnostných a geometrických charakteristík reálnych výrobkov z ocele v súvislosti
s preberaním jednotných európskych noriem (EN). Pre úspešnú konkurencieschopnosť je
rozhodujúce štatisticky preukázať súlad s európskymi požiadavkami a hodnotami. Podnetom
k rozsiahlym diskusiám a výskumu bol návrh zavedenia parciálneho súčiniteľa pevnosti
materiálu hodnotou γM0 = 1 [10-13]. Návrhu predchádzalo overovanie kvality západoeurópskej
produkcie oceľových výrobkov súčasnými meraniami pevnostných a geometrických
charakteristík každého vzorku. Štatistické vyhodnotenia súborov ukázali, že hodnoty parciálneho
súčiniteľa pevnosti variovali približne v intervale 0,975 až 1,025; viď [12]. Závery výskumu v
Českej republike potvrdili, že sledovaný súčasný sortiment českých konštrukčných ocelí
vykazuje zjavné zlepšenie kvality oproti výrobkom z predchádzajúcich období [14].
Z pohľadu štatistických charakteristík súborov vzoriek sa zlepšenie kvality dosahuje: a)
zvýšením strednej hodnoty – v súčasnosti napríklad väčším podielom kvalitného šrotu v tavbe
(automobily); b) zmenšením rozptylu materiálových vlastností a posunom šikmostí súborov do

IV-5

Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí
kladných hodnôt – zavedením nových technológií. Poznamenajme, že pri malom rozptyle
materiálovej vlastnosti (odpovedajúcej druhému momentu) význam šikmosti odvodenej z tretieho
momentu štatistického súboru sa rýchlo zmenšuje.

3.

ZÁVERY

Štatistické vyhodnotenia československých ocelí zo štyroch období od roku 1956 do roku
1988 ukázali, že sprísnené európske požiadavky na kvalitu premietnuté do parciálneho súčiniteľa
pevnosti materiálu γM0 = 1 nie sú vo všeobecnosti splnené, aj keď v jednotlivých prípadoch boli
dosiahnuté porovnateľné a lepšie výsledky. V období 1983-1988 sú to napríklad plechy hrúbok 3
až 16 mm z ocele 11 375.0 a .1 s γM0 = 0,95; alebo tvarové tyče do 13 mm z ocele 11 378.0 s γM0
= 1,01 [3].
Vzhľadom na štatistické charakteristiky starších ocelí, najmä väčší rozptyl a
nepriaznivejšie šikmosti sa odporúča vyhodnotenie katalogizovaných súborov z období 19561959, 1965-1969, 1971-1975 a 1983-1988 podľa postupu popísaného v sekcii 2 s využitím
trojparametrického logaritmicko-normálneho rozdelenia pomocou
programu „kvantil.xls“
z pomôcok k semináru Zásady hodnocení existujích konstrukcí (www.konstrukce.cvut.cz).
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Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí

PRÍLOHA A: PREHĽAD KATALOGIZOVANÝCH ÚDAJOV Z OBDOBIA 1956-1959
Oceľ

Výrobok

Hrúbka mm

10 001
10 003
10 370

tvarové tyče I
tvarové tyče I
bez udania
plechy
bez udania
plechy
plechy
tvarové tyče
tvarové tyče I
tvarové tyče L
tvarové tyče
tvarové tyče I
tvarové tyče
tvarové tyče I
plechy
tvarové tyče I
tvarové tyče
tvarové tyče I
tvarové tyče
tvarové tyče
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
tvarové tyče
tvarové tyče L
tvarové tyče
tvarové tyče I
tvarové tyče
tvarové tyče I
tvarové tyče
tvarové tyče I
plechy
plechy
plechy
široká oceľ
tvarové tyče
tvarové tyče
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
plechy
plechy
plechy
tvarové tyče
tvarové tyče
plechy
plechy
plechy

do 16
do 16
do 16
do 16
nad 16 do 25
nad 16 do 25
netriedené
do 16
do 16
do 16
nad 16 do 25
nad 16 do 25
nad 25
nad 25
do 16
do 16
do 16
do 16
nad 16 do 25
nad 25
do 16
nad 16 do 25
nad 16 do 25
nad 25
netriedené
do 16
do 16
do 16
do 16
nad 16 do 25
nad 16 do 25
nad 25
nad 25
do 16
nad 16 do 25
netriedené
nad 25
do 16
nad 25
do 16
do 16
nad 16 do 25
do 16
do 16
nad 16 do 25
netriedené
do 16
do 16
do 16
do 16
nad 16 do 25

10 372

10 373

10 374

11 370
11 373
11 374
11 483
10 522
10 523
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Poznámka
momenty Ry
momenty
momenty

momenty Ry

momenty
momenty Ry
momenty
momenty Ry
momenty Ry
momenty
momenty Ry
momenty
momenty

momenty Ry
momenty
momenty
momenty Ry
momenty Ry
momenty Ry
momenty Ry
momenty Ry
momenty Ry
momenty Ry
momenty
momenty Ry

Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí
10 523

11 523

plechy
široká oceľ
široká oceľ
tvarové tyče
tvarové tyče I
tvarové tyče I
tvarové tyče I
tvarové tyče
tvarové tyče I
tvarové tyče
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
široká oceľ
tvarové tyče
tvarové tyče I
tvarové tyče L
tvarové tyče
tvarové tyče I
tvarové tyče

netriedené
nad 16 do 25
nad 25
do 16
do 16
do 16
nad 16 do 25
nad 16 do 25
nad 16 do 25
nad 25
do 16
do 16
nad 16 do 25
nad 16 do 25
nad 25
nad 25
netriedené
do 16
do 16
do 16
do 16
nad 16 do 25
nad 16 do 25
nad 25
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momenty Ry
momenty Ry
momenty

momenty
momenty
momenty Ry
momenty Ry
momenty Ry
momenty Ry
momenty
momenty
momenty

Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí

PRÍLOHA B:

PREHĽAD KATALOGIZOVANÝCH ÚDAJOV Z OBDOBIA 1966-1969

Oceľ

Výrobok

Hrúbka mm

11 353

rúrky
rúrky
rúrky
rúrky
rúrky
plechy
široká oceľ
tvarové tyče
tvarové tyče I
tvarové tyče U
tvarové tyče T
kruhové tyče
kruhové tyče
ploché tyče
ploché tyče
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
tvarové tyče L
tvarové tyče L
tvarové tyče L
tvarové tyče L
tvarové tyče I
tvarové tyče I
tvarové tyče I
tvarové tyče U
tvarové tyče U
tvarové tyče U
tvarové tyče T
tvarové tyče T
tvarové tyče T
kruhové tyče
kruhové tyče
kruhové tyče
kruhové tyče
ploché tyče
ploché tyče
ploché tyče
plechy
plechy
plechy
plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ

nad 4 do 12
od 4 do 8
od 8 do 12
nad 12 do 25
nad 25
od 4 do 13
nad 25
do 13
do 13
do 13
od 4 do 13
do 16
nad 16 do 40
do 16
nad 16 do 40
od 2 do 4
od 4 do 13
od 4 do 8
od 8 do 13
od 14 do 25
od 25 do 60
nad 4 do 13
nad 13 do 25
nad 25 do 60
do 13
do 8
nad 8 do 13
nad 13
do 13
do 8
nad 13
do 13
do 8
nad 8 do 13
do 13
do 8
nad 13
do 16
do 8
nad 16 do 40
nad 40 do 100
do 16
nad 16 do 40
nad 40 do 100
od 4 do 13
nad 8 do 13
nad 13 do 25
nad 25 do 60
do 13
do 13
nad 13 do 25
nad 25

10 370

11 373

11 373

11 375
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Poznámka

bez odľahlých Ry

Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí
11 375

11 378

11 423
11 483

11 523

13 220

tvarové tyče L
tvarové tyče L
tvarové tyče
tvarové tyče L
tvarové tyče I
tvarové tyče U
kruhové tyče
ploché tyče
ploché tyče
ploché tyče
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
kruhové tyče
kruhové tyče
ploché tyče
ploché tyče
ploché tyče
rúrky
rúrky
rúrky
rúrky
plechy

do 13
do 8
nad 8 do 13
nad 13
do 13
do 13
nad 16 do 40
do 16
nad 16 do 40
nad 40 do 100
2a3
od 4 do 13
od 4 do 8
nad 8 do 13
nad 13 do 25
nad 25 do 60
do 13
nad 13 do 25
nad 25
nad 4 do 13
od 4 do 16
od 4 do 16
od 8 do 16
od 8 do 16
nad 16 do 25
nad 25 do 50
nad 16 do 25
nad 25 do 50
nad 25 do 50
2a3
od 4 do 16
od 4 do 16
od 4 do 8
nad 8 do 16
nad 16 do 25
nad 25 do 50
do 16
do 16
nad 16 do 25
nad 25 do 50
do 16
nad 16 do 40
do 16
do 16
nad 16 do 40
do 12
do 8
nad 13 do 36
od 25 do 60
do 16
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alternatívne Ry
alternatívne Ry

alternatívne Ry
alternatívne Ry

alternatívne Ry

alternatívne Ry

len Ry

Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí

PRÍLOHA C: PREHĽAD KATALOGIZOVANÝCH ÚDAJOV Z OBDOBIA 1971-1975
Oceľ

Výrobok

Hrúbka mm

11 353

bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
tenké plechy
tenké plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
tvarové tyče L
tvarové tyče L
tvarové tyče L
tvarové tyče I
tvarové tyče I
tvarové tyče I
tvarové tyče U
tvarové tyče U
tvarové tyče U
tvarové tyče T
kruhové tyče
kruhové tyče
kruhové tyče
kruhové tyče
štvorcové tyče
štvorcové tyče
ploché tyče
ploché tyče
ploché tyče
ploché tyče
tenké plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ

do 12
do 12
nad 12 do 25
do 13
do 12
nad 12 do 25
nad 25
nad 25
do 3,5
od 3 do 4
nad 3 do 13
nad 13 do 25
nad 13 do 25
nad 25 do 60
nad 100
do 13
do 13
nad 13 do 25
nad 25
do 13
do 13
nad 13
do 13
do 13
nad 13
do 13
do 13
nad 13
do 13
do 16
nad 16 do 40
nad 40 do 100
nad 100
nad 16 do 40
nad 40 do 100
do 16
do 16
nad 16 do 40
nad 40 do 100
do 4
nad 3 do 13
nad 3 do 13
nad 13 do 25
nad 13 do 25
nad 25 do 60
nad 60 do 80
nad 60 do 80
nad 80 do 100
nad 100 do 120
do 13
nad 13 do 25
nad 13 do 25

11 373

11 375

IV-12

Poznámka
bez odľahlých pozorovaní

bez odľahlých pozorovaní

bez odľahlých pozorovaní

bez odľahlých Ry

bez odľahlých pozorovaní
bez odľahlých pozorovaní
bez odľahlých pozorovaní

bez odľahlých Ry

bez odľahlých Ry
bez odľahlých pozorovaní
bez odľahlých pozorovaní

bez odľahlých Ry

Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí
11 375

11 378

11 483.1
11 483.9
11 483.1
11 523

široká oceľ
tvarové tyče L
tvarové tyče L
tvarové tyče I
tvarové tyče I
tvarové tyče U
kruhové tyče
ploché tyče
ploché tyče
ploché tyče
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
tenké plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ s Nb
tvarové tyče L
tvarové tyče L
tvarové tyče I
tvarové tyče I
tvarové tyče U
kruhové tyče
kruhové tyče
kruhové tyče
kruhové tyče
štvorcové tyče
štvorcové tyče
štvorcové tyče
ploché tyče
ploché tyče
ploché tyče
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky

nad 25
do 13
nad 13
do 13
nad 13
do 13
nad 16 do 40
do 16
nad 16 do 40
nad 40 do 100
nad 3 do 13
nad 3 do 13
nad 13 do 25
nad 25 do 60
nad 60 do 100
nad 100
do 13
nad 13 do 25
nad 25
nad 25
do 16
nad 16 do 25
nad 25 do 50
nad 51 do 80
do 16
nad 16 do 25
nad 25 do 50
od 0,8 do 3,5
nad 3 do 16
nad 16 do 25
nad 25 do 50
nad 50 do 80
nad 80 do 100
nad 100
do 16
nad 16 do 25
nad 25 do 50
nad 50
netriedené
do 13
nad 13
do 13
nad 13
do 13
do 16
nad 16 do 40
nad 60 do 100
nad 100
nad 16 do 40
nad 40 do 100
nad 100
do 16
nad 16 do 40
nad 40 do 100
do 12
nad 12 do 36
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bez odľahlých pozorovaní

bez odľahlých pozorovaní

Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí
11 523
13 220

15 217

15 222

15 422
16 224.6

bezošvé rúrky
plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
tvarové tyče L
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
tvarové tyče I
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
široká oceľ
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy

nad 36
nad 3 do 16
nad 16 do 50
nad 50 do 80
od 4 do 60
od 4 do 60
do 16
do 20
do 12
od 4 do 25
od 20 do 30
do 16
od 4 do 25
nad 25 do 60
do 16
do 16
od 4 do 16
nad 16 do 100
55
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bez odľahlých pozorovaní

Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí

PRÍLOHA D: PREHĽAD KATALOGIZOVANÝCH ÚDAJOV Z OBDOBIA 1983-1988
Oceľ

Výrobok

Hrúbka mm

11 353

bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
presné bezošvé rúrky
presné bezošvé rúrky
presné bezošvé rúrky
hrubé plechy
hrubé plechy
bezošvé rúrky
presné bezošvé rúrky
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
široká oceľ
tvarové tyče
tvarové tyče
tvarové tyče
tyče
tyče
tyče
tyče
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
široká oceľ
tvarové tyče
tvarové tyče
tvarové tyče
tyče
tyče
tyče
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
tvarové tyče
tvarové tyče
tyče
tvarové tyče
tyče

do 12
do 12
nad 12 do 25
nad 12 do 25
nad 25 do 36
netriedené
netriedené
netriedené
netriedené
netriedené
do 20
netriedené
do 30
do 30
3 až 16
netriedené
netriedené
do 16
do 16
nad 16 do 25
nad 16 do 25
do 13
nad 13
netriedené
do 16
nad 16 do 40
nad 40 do 100
netriedené
3 až 16
nad 16 do 25
nad 25 do 60
nad 60 do 80
nad 60 do 80
do 16
nad 16 do 40
do 13
do 13
netriedené
do 16
nad 16 do 25
netriedené
3 až 16
nad 16 do 25
nad 16 do 25
nad 25 do 60
netriedené
netriedené
do 13
do 13
do 40
netriedené
nad 40 do 100

11 369

11 373

11 375

11 378

11 423

IV-15

Poznámka
korekcia dolnej hranice
korekcia dolnej hranice
korekcia dolnej hranice
bez Ry
korekcia dolnej hranice

korekcia dolnej hranice
korekcia dolnej hranice
korekcia dolnej hranice

korekcia dolnej hranice

korekcia dolnej hranice

korekcia dolnej hranice
korekcia dolnej hranice
korekcia dolnej hranice

Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí
11 425

11 483
11 484

11 503

11 523

13 220
15 422

hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
tyče
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
tvarové tyče
bezošvé rúrky
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
hrubé plechy
široká oceľ
tvarové tyče
tyče
tyče
tyče
tyče
bezošvé rúrky
bezošvé rúrky
presné bezošvé rúrky
hrubé plechy
hrubé plechy

3 až 16
nad 16 do 25
nad 25 do 60
netriedené
netriedené
nad 16 do 25
nad 25 do 40
netriedené
do 16
nad 16 do 25
nad 25 do 60
netriedené
do 25
nad 25 do 60
netriedené
do 13
netriedené
3 až 16
nad 16 do 25
nad 25 do 60
nad 60 do 80
nad 80 do 100
netriedené
do 16
do 13
do 16
nad 16 do 40
nad 40 do 100
netriedené
do 12
nad 12 do 36
do 10
od 3 do 16
netriedené
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Hodnotenie vlastností konštrukčných ocelí

PRÍLOHA E: LIST Z KATALÓGU ÚDAJOV Z OBDOBIA 1983-1988
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Průzkumy dřevěných konstrukcí

PRŮZKUMY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

1

Luděk Dostál a Zbyněk Potužák1
Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o.

Souhrn
V kapitole se popisují základní vlastnosti dřeva a nejčastější poruchy dřevěných konstrukcí. Shrnují se metody průzkumu a naznačují se možné výsledky průzkumu. V závěrečném oddílu se uvádí návrh možných opatření.
1

VLASTNOSTI DŘEVA

Dřevo je organický materiál, který vzniká růstem dřevnatějících rostlin. Jde o materiál
anizotropní, skládající se z protáhlých buněk, které jsou orientovány rovnoběžně s osou kmene nebo větve určité dřeviny. Základními řezy kmenem jsou:
− příčný (vedený kolmo k vláknům),
− radiální (procházející osou kmene) a
− tangenciální (vedený rovnoběžně s osou, ale mimo ni).
Dřevo má pružnoplastické vlastnosti a jeho pevnostní charakteristiky i deformace jsou
ovlivňovány časem a rychlostí přetváření. Reologické vlastnosti dřeva se projevují zejména
při namáhání ohybem a se změnami vlhkosti a teploty. Chemicky jde o materiál skládající se
hlavně z celulózy (50 %), hemicelulózy (30 %) a ligninu (20 %). Dřevo má vzhledem ke své
stavbě v různých směrech různou strukturu i vlastnosti.
Struktura dřeva je soubor vzhledových znaků jako jsou letokruhy, jarní a letní dřevo,
dřeň, dřeňové paprsky, póry a pryskyřičné kanálky. Tyto znaky závisejí na druhu dřeva a ovlivňují jeho vlastnosti.
Vlhkost dřeva se udává jako poměr množství vody k množství sušiny dřevní hmoty.
Vlhkost se ve dřevě vyskytuje ve stěnách buněčných stěn (vlhkost vázaná) a v buněčných dutinách (vlhkost volná). Čerstvě pokácené dřevo má 80-120 % vlhkosti v závislosti na druhu
dřeviny a době kácení. Řezivo proschlé na vzduchu má okolo 20 % vlhkosti. Vlhkost dřeva se
měří převážně elektronickými vlhkoměry, jejichž přesnost činí cca1 %. Nejpřesnější je gravimetrické stanovení vlhkosti v laboratoři.
Dřevo je objemově nestálé - při zvýšení vlhkosti bobtná, při snížení vlhkosti sesychá.
Bobtnání i sesychání probíhá po stejné křivce, která se liší pro různé dřeviny. Obecně platí, že
křivka je strmá v oblasti od 0 % do 30 % a při vyšší vlhkosti (nad bodem nasycení vláken)
dřevo objem téměř nemění. Objemové změny se projevují různě v radiálním a tangenciálním
směru, přičemž tangenciální jsou větší. To vede k deformacím řeziva a vzniku výsušných trhlin. Podélné objemové změny dřeva jsou zanedbatelné.
Jednou ze základních vlastností dřeva je jeho hustota, která při dané vlhkosti (obvykle
12 %) vyjadřuje hmotnost 1 m³ dřeva v kg. Tento parametr má vazbu na druh a ostatní vlastnosti dřeva.
Mechanické vlastnosti dřeva se stanovují normovými zkouškami na malých zkušebních tělesech, která nesmějí obsahovat suky, odkloněná vlákna, trhliny ani jiná poškození.
Rozhodující je pevnost v ohybu, která je dána napětím, při němž se zkušební těleso poruší během namáhání statickým ohybem. Výsledky zkoušek slouží ke stanovení charakteristické
hodnoty pevnosti základního souboru.
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Průzkumy dřevěných konstrukcí
2

KLASIFIKACE DŘEVA

Vlastnosti dřeva kolísají. Aby se zjednodušil návrh dřevěných konstrukcí a tyto byly
spolehlivé, je nutné jeho třídění podle pevnosti. K určité třídě pevnosti se dřevo přiřadí strojně, nebo vizuálně. Podle ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti [1] se dřevo vizuálně
zatřídí do tříd S13, S10 a S7. Pro konstrukce navrhované podle ČSN P ENV 1995-1-1 [2],
nebo ČSN 73 1701 [3] je zde uveden převod, kdy třída S13 odpovídá předchozím třídám S0,
SA, třída S10 třídám SI, SB a třída S7 třídě SII dle ČSN 49 1531 -1 [4]. Pro zatřídění dřeva
podle pevnosti platí ČSN EN 338 (73 1711) z října 2003 [5], která má status české technické
normy. Tato norma uvádí systém tříd pevnosti včetně charakteristických hodnot pevnosti,
modulu pružnosti a hustoty. Je zde devět tříd pro jehličnaté a topolové dřevo a šest tříd pevnosti pro listnaté dřevo. Číselné označení třídy představuje pevnost dřeva v ohybu. Kromě
toho norma stanoví, jak se řezivo určité dřeviny, původu a jakostní třídy zařadí k těmto třídám
pevnosti.
U stávajících objektů při hodnocení existujících konstrukcí nejde tolik o přesné lokální
stanovení vlastností dřeva v daném průřezu, ale především o zjištění rozsahu poškození dřevěné konstrukce jako celku.
3

PORUCHY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Poruchy dřevěných konstrukcí jsou vyvolány nejčastěji zvýšením vlhkosti dřeva. Může se jednat o:
− běžné zatékání,
− kondenzaci ve střešních pláštích, u zhlaví trámů a na potrubí,
− netěsnosti připojovacího odpadního potrubí,
− vzlínající zemní vlhkost,
− sorpční vodu ve vlhkém prostředí apod.
Kritická jsou rovněž místa, kde je dřevo v kontaktu se zdivem a není zajištěn přístup
vzduchu. Jedná se o zazděné krokve, zhlaví stropních trámů, překrytí dřevěných podlah nepropustnými podlahovými krytinami apod. Zvýšená vlhkost dřeva tak zpravidla souvisí
s nevhodnými stavebními detaily, špatným užíváním objektu (např. režimu vytápění a větrání)
a se zanedbanou údržbou budovy. Vlhké dřevo v objektu vytvoří vždy vhodné podmínky pro
napadení dřevěných konstrukcí biotickými škůdci. Jde o dřevokazné houby způsobující hnědou a bílou hnilobu a dřevokazný hmyz, jehož larvy poškozují podpovrchové vrstvy dřeva.
Nebezpečí biotických škůdců spočívá v tom, že jsou nenápadní a dlouho mohou zůstávat
skryti v nepřístupných částech konstrukce, kterou nepozorovaně poškozují.
Kromě toho může dojít i k jinému poškození dřevěných konstrukcí, např. požárem,
nebo mechanickým oslabením při neodborných stavebních úpravách. Jde např. o oslabení
trámů při průchodu instalací, v praxi se vyskytlo např. i odstranění diagonály příhradového
vazníku pro průchod dodatečně montovaného vzduchotechnického potrubí. Další poškození
dřeva může nastat chemickými vlivy. Typické je např. tzv. rozvláknění dřeva chemickým působením nevhodných prostředků na ochranu dřeva s obsahem síranů a chloridů, které se
v minulosti používaly. Jejich působením dochází ke snížení pH dřeva a k uvedenému rozvláknění. Dalším poškozením konstrukce mohou být např. výsušné trhliny vzniklé v důsledku
použití příliš vlhkého dřeva.
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METODY PRŮZKUMU

Základní metody kontroly dřevěných konstrukcí jsou metody smyslové. Jde o vizuální
prohlídku, posouzení barvy dřeva, zkoušku lámavosti třísky, posouzení vůně pilin z vývrtu,
ověření tvrdosti dřeva pomocí vrypu nehtem, napichováním, nebo návrtem, posouzení akustické odezvy při poklepu apod. Provedená kontrola je cílena do míst předpokládaných poruch
a jejím výsledkem by měl být odhad poškozené plochy průřezu. Tato informace je rozhodující
pro návrh způsobu zesílení popř. výměny oslabeného trámu.
Poruchy dřevěných stropů a krovů jsou především důsledkem napadení a destrukce
dřevěných průřezů biotickými škůdci. Poškozena bývají zejména zhlaví stropních nebo vazných trámů, která je při průzkumu třeba vždy zkontrolovat. Nestačí se přitom pouze přesvědčit, že průřezy jsou zdravé v líci zdiva. Pokud jsou totiž poškozena i tam, bývá stav stropu již
většinou kritický. Z praxe víme, že zhlaví trámů jsou napadena hnědou destrukční hnilobou
téměř ve všech starších objektech. Rozhodující však je míra poškození a především druh a
aktivita dřevokazných škůdců.
Při kontrole trámů lze použít jednoduché pomůcky, dláta, tesařské kladívko apod. Pokud nelze odkrýt zhlaví trámů klasickými sondami, lze provést inspekci šikmých návrtů do
zhlaví technickým endoskopem. Výsledky takové kontroly však jsou méně spolehlivé.
Průzkum in situ je doplňován laboratorním mykologickým vyšetřením vzorků dřeva
odebraných z konstrukce. Vzorky jsou kultivovány na živné půdě a následně posouzeny pod
mikroskopem. Kultivační zkouška prokáže, zda je houba aktivní. Mykolog pak podle rozlišovacích znaků na hyfách určí i druh houby způsobující hnilobu. Tato informace je důležitá pro
návrh způsobu sanace. Pokud je prokázáno, že je houba živá, ložisko napadení se šíří a dekompozice dřeva pokračuje. V Praze se nejčastěji ve stropech vyskytuje dřevomorka domácí
(Serpula lacrymans) a koniofora sklepní (Coniophora puteana). V krovech bývá trámovka
plotní (Gloeophyllum sepiarium), trámovka jedlová (Gloeophyllum abientinum), trámovka
trámová (Gloeophyllum trabeum) a dále outkovky a pornatky na střešním bednění.
Dřevokazný hmyz napadá zásadně dřevo se zvýšenou vlhkostí. Druh škůdce určuje
odborník podle larvy nebo imaga. Ty však nejsou v naprosté většině případů k dispozici, proto je druh hmyzu nejčastěji určován podle tvaru a velikosti výletových otvorů. Pokud se objevují nové otvory s hromádkami požerků, nebo pokud se najde larva, je hmyz aktivní. Živé
larvy je možno ve dřevě slyšet i pomocí lékařského stetoskopu. V krovech se vyskytuje nejčastěji tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) a tesařík fialový (Callidium violaceum). Ve stropech je poškození způsobeno nejčastěji červotočem umrlčím (Hadrobregmus pertinax) a červotočem proužkovaným (Anobium punctatum).
5

VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Výsledky průzkumu by měly přinést informace o míře poškození jednotlivých vybraných průřezů v krovu a v sondách, ale i odhad rozsahu napadení dřevěných konstrukcí jako
celku. Dalším výsledkem by mělo být určení druhu biotických škůdců a informace o jejich
aktivním výskytu. Na základě takových zjištění je možno doporučit vhodný způsob sanace.
6

ZÁVĚRY - NÁVRH OPATŘENÍ

Sanace aktivních ložisek hnědé hniloby je složitější a nespočívá v pouhém ošetření
fungicidem. Houba totiž žije uvnitř dřeva, kde tenká vlákna mycelia (hyfy) prorůstají buňkami a rozkládají celulózu. Dřevo tmavne, je lehčí, dostává perleťový lesk, nedělá ostrou třísku
a nakonec se kostičkovitě rozpadá. Povrchové chemické ošetření dřeva je především prevenV-3
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ce, pro likvidaci houby není dostatečně účinné. Účinná látka totiž proniká pouze do tenké povrchové vrstvy dřeva a houbu uvnitř průřezu nezasáhne. Pro návrh sanace konstrukce napadené živou dřevokaznou je třeba ohraničit aktivní ložisko a odstranit napadené dřevo. Zde je
třeba upozornit, že průřezy je třeba odříznout přibližně 1 m od posledních známek napadení
projevujících se změnou barvy dřeva. Důvodem je to, že hyfy houby zasahují vždy dále za
viditelné barevné rozhraní, kde dřevo ještě není viditelně poškozeno. Uvedená zásada je často
porušována, protože dřevo, které je čerstvě napadeno aktivní houbou se od zdravého neliší ani
vlastnostmi ani vzhledem. Rozhodující informace o druhu a aktivitě dřevokazných hub doporučujeme vždy ověřit mykologickým průzkumem. Pokud kultivační pokusy neprokáží aktivní
stav houby, je možno na poškození průřezů pohlížet jako na mechanické oslabení. Průřezy je
pak možno zesílit příložkami, vyvěsit nebo jinak staticky zajistit, aniž by dřevo bylo nutno
odstranit. Zde je ale určitý rozpor s klasifikací dřeva, která u dřeva pro stavební účely nepřipouští jakékoliv napadení hnilobou.
Na základě dlouhodobých zkušeností vždy doporučujeme u dřevěných stropů provést
kontrolu alespoň části zhlaví trámů. Pozornost vyžadují zejména stropy se zapuštěnými záklopy, kdy destrukce pouze jediného zhlaví může vést k lokálnímu ohrožení stability konstrukce. Záklopová prkna jsou přerušená a nepřenesou zatížení do sousedních trámů. Dále je
třeba upozornit na nebezpečí změny teplotních a vlhkostních poměrů např. při půdních vestavbách. I při napadení aktivní houbou postupuje destrukce dřeva na půdě, kde nezatéká,
pomalu. V případě půdní vestavby se však vnese do konstrukce stavební činností vlhkost, celoročně se zvýší teplota, a proto může dojít k rychlému šíření hniloby. Dalším rizikem je kondenzace vodních par uvnitř konstrukce, jestliže není střešní plášť dobře navržen nebo proveden. Zejména lokální netěsnosti parozábrany jsou nebezpečné. Pokud byla situace podceněna,
mohou se v krátké době projevit známky silné destrukce průřezů a ohrožení stability stropu či
krovu.
Často se při své praxi setkáváme s názorem, že původní strop bude ponechán pouze
jako podhled a nad ním bude vybudována nová nosná konstrukce, proto není třeba stav původní konstrukce kontrolovat. I v tomto případě se ale doporučujeme stavem stropu z hlediska
napadení dřevokaznými škůdci zabývat. Velmi nesnadno se odstraňují havarijní podhledy
s uhnilými trámy, jsou-li nad nimi např. válcované nosníky, prolamovaný plech a betonová
deska. Považujeme však za vhodné upozornit na dvě odlišnosti. Pokud dojde ke kritickému
poškození zhlaví hnilobou, dojde u běžného trámového stropu k otlačení trámů, poklesům a
viditelnému poškození omítky ve fabionech. U stropu s rákosníky většinou chybí tento varovný signál, neboť rákosníky nesoucí pouze podbíjení a omítku jsou téměř nezatíženy. Kritický
stav nosné konstrukce se tak nemusí vnějšími znaky projevit. Další upozornění se týká sanace
příložkami. Pokud je nutno strop zesilovat příložkami, pak lze zachránit pouze strop bez podhledu, nebo naopak pouze podhled. Vzájemná poloha trámů a rákosníků totiž vylučuje běžný
způsob zesílení.
Závěrem bychom chtěli upozornit na obecně zjišťovaný špatný stav dřevěných stropů.
Horší situace bývá obvykle tam, kde jsou horní podlahové vrstvy s vyšším difusním odporem.
Jedná se o betony na podlahách půd, PVC v obytných místnostech, ale zejména na dodatečně
budované koupelny, sprchy apod. Z našich zkušeností vyplývá, že dřevo bývá napadeno i
v případě, že pod sprchovými kouty jsou funkční hydroizolace. Na půdách jsou kritickými
místy oblasti pod úžlabími, vikýři a v místech zaatikových žlabů. V běžných podlažích jsou to
vnější obvodové zdi, místa pod umývadly a u komínů.
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Souhrn
Při stanovení vlastností konstrukčního dřeva existujících konstrukcí lze využít platné
české technické normy. Především je to norma ČSN 73 2824-1 [1] pro vizuální třídění dřeva
podle pevnosti. Dále pak normy ČSN EN 384 [2] a ČSN EN 408 [3], které se zabývají stanovením vybraných charakteristických hodnot konstrukčního dřeva na základě zkoušek. Poslední důležitou normou je ČSN EN 338 [4], ve které jsou uvedeny charakteristické vlastnosti
konstrukčního dřeva, které jsou mu přiřazeny na základě zkoušek podle předcházejících dvou
norem. Zcela nové možnosti při stanovení vlastností dřeva poskytují nedestruktivní metody,
jejichž uplatnění se v současnosti věnuje komise RILEMu TC AST - In Site Assessment of
Structural Timber.
1

ÚVOD

Dřevo je přírodní surovina produkovaná stromy. Proto se vyznačuje velkou mnohotvárností podle jejich druhu, dědičných dispozic, růstových podmínek a prostředí. Vlastnosti
dřeva jsou proměnlivé od stromu ke stromu, ale i uvnitř jednoho kmene, napříč průřezu kmene i v podélném směru kmene. Rozřezáním kmene na řezivo se naruší růstová struktura dřeva,
například v oblasti suků nebo u točivých kmenů dojde k přeřezání vláken. Mechanické vlastnosti netříděného řeziva určité dřeviny mohou mít tak velký rozptyl, že pevnost nejpevnějšího
prvku řeziva může být několikanásobkem pevnosti nejslabšího.
Protože pro možné použití konstrukčního dřeva je vždy rozhodující jeho charakteristická pevnost, tj. v podstatě 5% kvantil základního souboru, nemůže se při použití netříděného dřeva jeho vysoká pevnost využít. Z toho vyplývá, že z hlediska hospodárnosti je nutné dřevo rozdělit vhodným tříděním, tj. výběrem jednotlivých kusů do tříd rozdílné jakosti.
Pevnost jednotlivého konstrukčního prvku se může odhadovat pouze nepřímo prostřednictvím
vizuálně patrných, nebo nedestruktivně měřitelných vlastností dřeva, které více nebo méně
těsně korelují s pevností; rozptyl pevnosti uvnitř jedné jakostní třídy není možné úzce redukovat. Proto se tyto jakostní třídy více nebo méně výrazně překrývají v závislosti na jakosti
třídění, a to tím více, čím méně účinný je postup třídění.
Charakteristické vlastnosti jednotlivých tříd konstrukčního dřeva určujeme průkaznými zkouškami.
2

PRŮKAZNÉ ZKOUŠKY DŘEVA

Průkazné zkoušky se provádějí podle ČSN EN 384 [2] a ČSN EN 408 [3] a slouží
k přímému stanovení některých fyzikálně-mechanických vlastností (především pevnosti
v ohybu, modulu pružnosti a hustoty).
Zjišťování modulu pružnosti v ohybu se provádí na zkušebních tělesech, jejichž nejmenší délka je rovna 19násobku výšky jeho průřezu. Zkoušené těleso se zatěžuje na ohyb symetricky dvěma břemeny při rozpětí rovnajícím se 18násobku výšky (není-li toto možné do-
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držet, povoluje se rozdíl v rozpětí o ±3násobek výšky průřezu). Břemena jsou umístěna ve
třetinách rozpětí (Obr. 1). Aby se zamezilo lokálnímu zatlačení, dovoluje se vložit mezi zkušební těleso a zatěžovací hlavy ocelové destičky, jejichž délka nepřesahuje polovinu výšky
zkušebního tělesa. V případě potřeby se zkušební těleso zajistí proti vybočení (aniž by se tělesu bránilo v prohýbání).

Obr. 1. Statická ohybová zkouška.
Zkoušené těleso se nejprve zatěžuje stálou rychlostí s omezením 0,003 h/s (h je výška
tělesa, s je čas v sekundách). Největší zatížení nesmí překročit zatížení na mezi úměrnosti ani
způsobit poškozeni zkušebního tělesa. Průhyb se odečítá v ose tělesa a je vztažen k bodům
vzdáleným od sebe na 5násobek výšky průřezu. Modul pružnosti při statickém ohybu je potom dán vztahem:
Estat =
kde

Estat
F2 − F1
w2 − w1
I
a
l1

a l 12 (F2 − F1 )
16 Ι (w2 − w1 )

(1)

je statický modul pružnosti;
přírůstek síly v oblasti lineární deformační křivky;
odpovídající přírůstek průhybu;
moment setrvačnosti průřezu tělesa;
vzdálenost zatěžovacího břemene od bližší podpěry;
délka snímače pro zjišťování modulu pružnosti.

Pevnost v ohybu se měří při stejné konfiguraci zatěžovacího zařízení jako v případě
měření modulu pružnosti v ohybu. Zatěžuje se opět při stálé rychlosti posunu zatěžovací hlavy tak, aby se dosáhlo maximálního namáhání v průběhu 300 ±120 s. Tato rychlost se stanoví
z výsledků předběžných zkoušek. Pevnost v ohybu je dána vztahem:

fm =
kde

Fmax
a
W

a Fmax
2W

(2)

je lomová síla;
vzdálenost zatěžovacího břemene od bližší podpěry;
modul průřezu tělesa.

Pro výběry, které nebyly zkoušeny při vlhkosti 12 %, ale které vykazují průměrnou
vlhkost v rozmezí 10 - 18 %, se hodnota kvantilu (nebo průměrná hodnota) může upravit na
referenční podmínky následujícím postupem:
− pro pevnost v ohybu se nepožaduje žádná úprava;
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−

pro modul pružnosti se provede korekce o 2 % pro každé procento rozdílu vlhkosti.

Pevnost
Charakteristická hodnota pevnosti se určí podle vztahu:
f k = f 05 ks k v

kde

(3)

je (vážený) průměr upravených (viz dále) hodnot 5% kvantilů pro každý výběr, vážený podle počtu těles v každém výběru;
součinitel, kterým se upravuje počet výběrů a jejich rozsah – viz
Obr. 2;
součinitel, kterým se uvažuje nižší variabilita hodnot f 05 strojně tříděného dřeva v porovnáni s vizuálně tříděným dřevem. Pro vizuální třídění dřeva kv = 1,0. Pro strojní třídění dřeva je kv = 1,0 až 1,12.
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počet zkušebních těles v nejmenším výběru

Obr. 2. Součinitel k s v závislosti na počtu a rozsahu výběrů.
Hodnoty 5% kvantilů pevnosti v ohybu se upravují přepočtem na výšku, resp. šířku
150 mm dělením součinitelem:
⎛ 150 ⎞
kh = ⎜
⎟
⎝ h ⎠
kde h je výška, resp. šířka tělesa.
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Modul pružnosti
Po přepočtu modulů pružnosti na referenční podmínky se vypočte charakteristická
průměrná hodnota E0,mean ze vztahu:

E0,mean =

∑E n
∑n
j

j

(5)

j

nj

kde

Ej =

nj

∑E
i =1

nj

ji

jsou průměrné hodnoty modulů pružnosti jednotlivých výběrů;
počet zkušebních těles j-tého výběru.

Hustota
Hustota zkoušeného tělesa se zjišťuje na výběru malých vzorků bez vad, odebraných
ze zkoušeného tělesa. Hustotu je možné určit i z hmotnosti a objemu celého zkušebního tělesa, tato hustota se ale musí korigovat na hustotu malých vzorků bez vad dělením 1,05.
Je-li vlhkost dřeva větší než 12 %, hustota se redukuje o 0,5 % pro každé procento
vlhkosti dřeva a je-li vlhkost dřeva menši než 12 %, hustota se zvětší o 0,5 % pro každé procento vlhkosti dřeva. Přitom se předpokládá, že hmotnost i objem jsou měřeny při vlhkosti v
době zkoušky. 5% kvantil hustoty výběru se vypočte podle vztahu:

(

ρ 05 = ρ − 1,65 s
kde

)

ρ 05

je 5% kvantil hustoty těles výběru;

ρ

průměrná hustota;
směrodatná odchylka hustoty.

s

(6)

Charakteristická hustota se potom určí ze vztahu:

ρk =
kde

∑ρ
∑n

05, j

nj

(7)

j

nj

je počet zkoušených těles ve výběru j;

ρ 05, j

hodnota 5% kvantilu hustoty pro výběr j.

Další mechanické vlastnosti
Z charakteristických hodnot pevnosti v ohybu a hustoty a z průměrných hodnot modulu pružnosti je možné určit charakteristické hodnoty dalších mechanických vlastností dřeva:
Tah a tlak rovnoběžně s vlákny a smyk

f t,0,k = 0,6 f m,k

(8)

f c,0,k = 5 ( f m,k ) 0, 45

(9)

f v,k = min. z hodnot [3,8; 0,2 ( f m,k ) ]
0 ,8
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Tah a tlak kolmo k vláknům
f t,90,k = min. z hodnot [0,6; 0,0015 ρ k ]

(11)

f c,90,k = 0,015 ρ k (listnaté dřevo), f c,90,k = 0,007 ρ k (jehličnaté dřevo)

(12)

Charakteristický 5% kvantil modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny
pro jehličnaté dřevo
E0,05 = 0,67 E0,mean
pro listnaté dřevo
E0,05 = 0,84 E0,mean

(13)
(14)

Průměrný modul pružnosti kolmo k vláknům
pro jehličnaté dřevo
E
E90,mean = 0,mean
30
pro listnaté dřevo
E
E90,mean = 0,mean
15

(15)

(16)

Průměrný modul pružnosti ve smyku
Gmean =

3

E0,mean
16

(17)

VIZUÁLNÍ TŘÍDĚNÍ DŘEVA

Dřevo se tradičně třídí jeho vizuálním posuzováním. Jakost dřeva se přitom určuje
prostřednictvím vizuálně poznatelných charakteristik dřeva, především suků a šířky letokruhů.
Pro vizuální třídění dřeva podle pevnosti v současnosti platí česká technická norma
ČSN 73 2824-1 [1].
Významné vlivy určující pevnost, jako je například hustota dřeva, mohou být vizuálně vystiženy pouze nedostatečně, například pomocí šířky letokruhů.
V Evropě existuje v současné době velký počet různých pravidel pro vizuální třídění
řeziva podle pevnosti. Odlišují se jak počtem jakostních tříd a jejich hranicemi, tak i postupem měření posuzovaných vlastností dřeva. Zejména postupy pro vyjádření a výpočet sukovitosti (podílu suků) se zčásti odlišují velmi výrazně. Jsou pro to rozhodující tyto důvody.
Suky se mohou u řeziva projevovat podle jeho rozměrů a způsobu pořezu v rozmanitých tvarech, které lze vizuálně jen obtížně vyjádřit a klasifikovat. Příčinou redukce pevnosti v podstatě není samotný suk, ale jím způsobený výrazný odklon vláken v okolním dřevu.
To je patrné i z toho, že porušení dřeva zpravidla nevychází ze samotného suku, ale z míst
extremního lokálního odklonu vláken. Protože struktura dřeva může být narušena zvlášť výrazně suky, které jsou blízko sebe, parametr sukovitosti se běžně stanovuje nejenom se zřetelem k největšímu suku, ale také na základě součtu suků, které se vyskytují v určité oblasti.
Suky na okrajích a v tažené části prvku dřeva se projevují nepříznivěji než suky uvnitř průřezu nebo v jeho tlačené části. Proto se při třídění často přihlíží i k poloze suku v průřezu.
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Vizuální třídění podle pevnosti vykazuje souhrnně tyto výhody a nevýhody:
− je jednoduché a snadno osvojitelné;
− nevyžaduje nákladné technické vybavení;
− je závislé na lidském činiteli;
− je málo účinné, protože není dostatečně uvážena struktura dřeva, např. hustota,
která má značný vliv na mechanické vlastnosti dřeva.
4

STROJNÍ TŘÍDĚNÍ DŘEVA

Výše uvedené nevýhody vizuálního třídění dřeva podle pevnosti mohou být překonány
strojním tříděním. Většina v současné době průmyslově používaných strojů na třídění jsou
takzvané ohybové stroje, kterými se určuje průměrný modul pružnosti na krátkém rozpětí.
Řezivo kontinuálně prochází třídicím strojem. Přitom je při rozpětí asi 0,5 až 1,2 m
prohýbáno v poloze naležato, přičemž se měří bud' zpětná síla při předem nastaveném průhybu, nebo průhyb při určitém předem nastaveném zatížení. Z těchto hodnot je vypočten lokální
modul pružnosti při uvážení rozměrů dřevěného prvku a jeho křivosti.
Od zavedení strojního třídění podle pevnosti cca před 30 lety byly a jsou prováděny
výzkumné práce, které se snaží o další zlepšení těchto postupů. Předmětem výzkumu též je,
jak určit parametr třídění (modul pružnosti) jiným způsobem, například měřením kmitání nebo ultrazvukovou technikou. Výhodou těchto postupů je, že dřevo mechanicky nenamáhají a
tedy ho nemohou poškodit. Také tloušťka dřeva přitom není omezena jako u současných ohybových strojů (asi na 80 mm). Novější výzkumy ukázaly, že účinnost strojního třídění dřeva
může být dále zvýšena zlepšením techniky měření, jakož i přibráním dalších parametrů třídění.
5

NOVÉ METODY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ DŘEVA

V Tab. 1 jsou uvedeny nejznámější metody nedestruktivního testování dřeva.
Tab. 1. Metody nedestruktivního testování dřeva.
Metoda
Měřená veličina či parametr
Vlastnost předpovězená
Ohyb
průhyb, modul pružnosti
pevnost
Kmitání
modul pružnosti
pevnost
Ultrazvuk
rychlost šíření akustického signálu
vady dřeva,
Elektrická
elektrický odpor
modul pružnosti, pevnost
Radiační
intenzita šíření záření
vlhkost,přítomnost hniloby
Vytažení vrutu
síla
vady dřeva
Zaražení trnu
hustota
hustota
5.1

Dynamické nedestruktivní metody
V současnosti je nejvíce sledována možnost zjišťování modulu pružnosti a pevnosti
dřeva na základě šíření ultrazvukové (Obr. 3), nebo tlakové vlny (Obr. 4) mezi budicí a snímací sondou. Tlaková vlna je vyvolána úderem kladívka do příslušného snímače – viz Obr. 4,
snímač vpravo. Předností obou použitých přístrojů je, že mohou být použity nejen na měření
volně loženého řeziva, ale též na měření dřevěných prvků, které jsou zabudovány
v konstrukcích. Tato možnost je dána tvarem sond, které se mohou zarážet nejen do čel mě-
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řených prvků (Obr. 3), ale též do jejich boků - viz Obr. 4. Podmínkou správného měření je
provedení kalibrace přístrojů.

Obr. 3. Příklad měření modulu pružnosti dřeva ultrazvukovým přístrojem SYLVATEST
a – budicí sonda, b – testovaný vzorek, c – vlhkoměr, d - snímací sonda,
e – ultrazvukový přístroj SYLVATEST.

Obr. 4. Příklad měření modulu pružnosti dřeva přístrojem FAKOPP.
Na základě vzdálenosti mezi oběma sondami se stanoví rychlost šíření ultrazvukové či
tlakové vlny. Dynamický modul pružnosti se potom určí podle rovnice
Edyn = v 2 ρ

kde

Edyn
v

(18)

je dynamický modul pružnosti (např. Euz );

rychlost šíření vlny;
hustota dřeva.
Poněvadž u prvků zabudovaných v konstrukcích není možné určit hustotu dřeva vážením a měřením, musí se běžně používat přibližné hodnoty hustoty podle jednotlivých druhů
dřevin.
Z nich stanovené hodnoty modulu pružnosti a pevnosti však nejsou zcela přesné.
Možné je též přibrat druhý vstupní parametr pro zjišťování pevnosti a modulu pružnosti dřeva. Protože vedle hustoty jsou mechanické vlastnosti dřeva ovlivňovány především
sukovitostí, lze stanovit hodnotu poměrného rozměru suku

ρ

k=

d k ,max
b
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kde

je menší rozměr největšího suku uprostřed délky řeziva;
d k ,max
b
odpovídající šířka trámu.
Pro pevnosti f m a moduly pružnosti Estat konstrukčního dřeva zjištěné z hodnot hustoty a sukovitosti lze použít tyto 5% regresní rovnice:
f m = − 36,13 + 0,156 743 ρ12
Estat = − 14 441,49 + 55,783 400 ρ12

Estat

f m = − 19,69 + 0,147474 ρ12 − 45,394 395 k
= − 13 713,12 + 55,330 398 ρ12 − 2 218,518197 k

(20)
(21)
(22)
(23)

ρ12
je hustota při vlhkosti dřeva 12 % [kg/m3];
k
poměrný rozměr suku [bezrozměrné číslo];
fm
pevnost dřeva v ohybu [MPa];
Estat
modul pružnosti dřeva [MPa].
S ohledem na to, že v praxi je často problematické rozlišit mezi srostlými a nesrostlými suky, není uplatnění parametru sukovitosti v případě pevnosti v ohybu zcela objektivní a
nelze ho plošně doporučovat.

kde

5.2

Penetrační metoda
Hustota je důležitou charakteristikou ovlivňující jakost dřeva. Má významný vliv na
pevnost dřeva, zejména na pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny.
U dřeva zabudovaného v konstrukcích musí být k určení hustoty odebrány vzorky.
Poněvadž nás velmi často zajímají vlastnosti dřeva v nejvíce namáhaných částech konstrukcí,
je postup měření hustoty nedestruktivní metodou velmi vhodný.
Před několika lety švýcarská firma Proceq SA vyvinula přístroj PILODYN. Tento přístroj (viz Obr. 5) pracuje na principu vstřelení ocelového kolíku do dřeva rázovou energií 6,
12 či 18 J (Nm).
Rázový kolík má průměr od 2,0 do 3,0 mm. Průměr kolíku se volí podle druhu dřeviny
(dub, smrk apod.), jejíž dřevo má být testováno. Na stupnici přístroje je možno ihned odečíst
hloubku vniku rázového kolíku do dřeva.
Přístroj se v současnosti hodně používá při periodických prohlídkách dřevěných sloupů elektrického a telefonního vedení, výdřevy v dolech, železničních pražců apod.

Obr. 5. Příklad měření hustoty dřeva přístrojem PILODYN.
Pro zkoumání hustoty konstrukčního jehličnatého dřeva v závislosti na hloubce vniku
rázového kolíku do dřeva je vhodný přístroj PILODYN 6J Forest s následujícími technickými
parametry:
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− rázová energie 6 J;
− hloubka vniku kolíku do dřeva do 40 mm;
− průměr kolíku 2,5 mm.
Manipulace s tímto přístrojem je velmi dobrá, neboť váží pouze 1,55 kg a jeho rozměry jsou: délka 335 mm a průměr 50 mm.
Pro zjišťování hustoty konstrukčního dřeva na základě měření vlhkosti a hloubky vniku rázového kolíku do dřeva lze použít tyto 5% regresní rovnice:

ρ12 = − 0,027 102 t p,12 + 0,727 987

kde

(24)

t p ,12 = t p (1 − 0,007 Δw)

(25)

Δw = w − 12

(26)

ρ12
t p ,12

je hustota dřeva při vlhkosti 12 % [g/cm3];
hloubka vniku rázového kolíku do dřeva o vlhkosti 12 % [mm];

tp

hloubka vniku rázového kolíku do dřeva o známé vlhkosti [mm];

w
vlhkost dřeva v době měření [%].
U starých konstrukcí je dřevo poznamenáno stárnutím, které je především způsobeno
degradací ligninu v povrchových buňkách dřeva. V případě aplikace penetrační metody na
toto dřevo je proto vhodné v místě měření odstranit na povrchu dřeva vrstvu tloušťky přibližně 3 mm.
6

ZÁVĚRY

Nové nedestruktivní metody poskytují zcela nové možnosti ohodnocení vlastností
dřeva. V Tab. 2 se zleva postupně porovnávají pevnosti konstrukčního dřeva přiřazené na základě vizuálního třídění, výpočtu na základě penetrační zkoušky a průkazné ohybové zkoušky.
Tab. 2. Porovnání pevností v ohybu [MPa] zjištěných různými metodami.
Třídy podle ČSN 73 2824-1 [1] Pevnost podle ČSN P
Hustota
Pevnost Pevnost
identické s DIN 4074-1
ENV 1995 [6]
penetrací
výzkouš(Třídy podle
počtem
kou
[kg/m3]
ČSN 491531-1 [5])
S 10 (SΙ)
S 10 (SΙ)
S 13 (S0)
S 10 (SΙ)
S 13 (S0)
S 13 (S0)

22
22
27
22
27
27
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460
402
437
492
409
537

33,983
34,221
31,282
44,040
39,775
61,395

40,04
41,50
49,37
50,90
55,41
77,22
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HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍCH ZKUŠENOSTÍ
Vlastnosti zděných konstrukcí existujících obytných budov nad tunely
městského okruhu v Praze

1

Petr Tětek1
SATRA, spol. s r.o.

Souhrn
Ražba tunelů pražského městského okruhu může ovlivnit velké množství zděných
existujících konstrukcí, u kterých je potřebné provést hodnocení před zahájením ražby. V kapitole se naznačuje postup možného využití výsledků stavebně-technického průzkumu objektů
v Praze 5 při předběžném hodnocení podobných objektů v Praze 7. Porovnávají se výpočtové
pevnosti zdiva v tlaku podle ČSN 73 1101 [1] a návrhové pevnosti zdiva v tlaku podle ČSN
ISO 13822 [4].
1

ÚVOD

Zatímco při návrhu nové konstrukce volíme požadované rozměry navrhované konstrukce a vlastnosti materiálu, ze kterého má být provedena, při hodnocení existující konstrukce musíme vycházet ze skutečných návrhových parametrů konstrukce.
Návrhové parametry konstrukce lze zjistit různými způsoby. Nejpřesnější a nejspolehlivější je podrobný stavebně-technický průzkum, tj. provedení sond na místě, odebrání vzorků
z konstrukce a laboratorní nebo jiné zkoušky vlastností konstrukce. U zděných konstrukcí se
jedná zejména o zjištění pevnosti zdícího materiálu a malty, ze kterého se odvozuje pevnost
zdiva jako celku.
Přesné údaje o pevnosti zdiva jsou nutné při podrobné analýze existující konstrukce –
při výpočtu její odolnosti (únosnosti). Jsou však případy, kdy podrobný průzkum není možno
provést vůbec anebo jen v omezeném rozsahu, který nepostačuje pro požadovaný výpočet.
Jedná se o případy užívaných budov nebo jinak nepřístupných konstrukcí.
V jiných případech, kdy se provádí hodnocení konstrukce jen předběžně (to závisí na
účelu hodnocení), není podrobný průzkum zapotřebí.
To jsou situace, kdy je nutno do výpočtu zavádět vlastnosti materiálu konstrukce
podle předchozích zkušeností buď vlastních, nebo převzatých např. z odborné literatury a
provést porovnání hodnocené konstrukce s obdobnou konstrukcí se známými vlastnostmi.
2

POTŘEBA HODNOCENÍ BUDOV V PRAZE 7 NA LETNÉ

Při návrhu automobilových tunelů městského okruhu v Praze 7 na Letné stojíme před
úkolem provést hodnocení konstrukce přibližně jednoho sta existujících pozemních budov a
objektů, které se nacházejí v zóně možného ovlivnění ražbou podzemních tunelů.
Jak je známo, při ražbě tunelů dochází k určitým negativním projevům na povrchu a
nadzemní zástavbě, jako je mírný pokles povrchu terénu, mírná deformace konstrukce existujících budov a k seizmické odezvě konstrukce budov při provádění trhacích prací. Protože se
jedná o ražbu tunelů pod užívanými budovami, je nutno zajistit bezpečnost nepřerušeného
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provozu v budovách a kolem nich a zajistit spolehlivost jejich konstrukce po dobu vlivů ražby
i po ukončení ražeb.
Vzhledem k relativně malým předpokládaným deformacím konstrukce budov (pokles
max. 35 mm, nerovnoměrnost max. 1:1000 – srovnej např. s hodnotami konečného celkového
průměrného sednutí sm,lim= 80 mm a nerovnoměrného sednutí δs/L = 0,0015, tj. 1:667 podle
ČSN 73 1001 [3]) považujeme při podtunelování za vyhovující takovou stávající konstrukci,
která vyhovuje současnému způsobu užívání s určitou rezervou v odolnosti.
Pro analýzu konstrukce budov dotčených projevy ražby tunelů je nutné zjistit skutečné
parametry konstrukce (rozměry, pevnost, poruchy apod.) na základě podrobného stavebnětechnického průzkumu. Jak ale určit dostatečný rozsah průzkumu, správné umístění průzkumných sond, nebo oslabená či porušená místa konstrukce, zvláště u tak velkého počtu existujících budov?
Nejprve je nutno provést předběžný průzkum všech budov, to znamená:
− vyhledat archivní dokumentaci budovy včetně pozdějších stavebních změn
− ověřit platnost dokumentace na místě, podle zjištěných skutečností ji upravit a
doplnit
− zjistit vizuální prohlídkou stav konstrukce, např. místa oslabení nebo přitížení
konstrukce dodatečnými změnami stavby (snížení únosnosti, zvýšení zatížení), místa s poruchami konstrukce atd.
Podle výsledků se pak provede předběžná analýza konstrukce; přitom se do výpočtu
zahrnou parametry existující konstrukce zjištěné předběžným průzkumem, zejména:
− rozměry konstrukce a stálé zatížení podle ověřené archivní dokumentace
− užitné zatížení konstrukce podle ověřeného způsobu užívání budovy
− a především pevnost materiálu podle předchozích zkušeností a znalostí konstrukce
v obdobných budovách ze stejného období jejich stavby.
V našem případě je z celkového počtu hodnocených 100 objektů na Letné asi 76 cihelných obytných budov v blokové zástavbě. Největší počet budov je postaven ve 2 hlavních
obdobích – 27 budov postavených na konci 19. století a 36 budov na začátku 20. století. Jen
menší část budov je novějších, postavených po roce 1918.
Konstrukce obou nejvíce zastoupených skupin zděných budov se mírně liší:
Starší budovy z konce 19. století jsou většinou 2 patrové, částečně podsklepené, konstrukce tvoří dvojtrakt, schodiště bývá vřetenové. Na budovách bývá pozdější nástavba 1 až 2
pater. Příklad budovy z konce 19. století je na Obr. 1.
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Obr. 1. Typický půdorys obytné zděné budovy z konce 19. století.
Novější budovy z počátku 20. století jsou většinou 3 až 4 patrové, zcela podsklepené,
konstrukce tvoří trojtrakt a schodiště je visuté. Na nižších budovách bývá nástavba 1 patra.
Typický půdorys budovy z počátku 20. století je na Obr. 2.
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Obr. 2. Typický půdorys obytné zděné budovy z počátku 20. století.
Obě skupiny budov se vyznačují značným množstvím dodatečných stavebních změn
provedených zejména v nedávném období, jako jsou úpravy přízemí a suterénů pro obchodní
účely a vestavby podkrovních bytů. K zásadním změnám v užívání budov (a tím ke zvýšení
užitného zatížení) většinou nedochází.
3
PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ KONSTRUKCE BUDOV NA SMÍCHOVĚ V
PRAZE 5 NAD TUNELEM MRÁZOVKA
Při předběžném hodnocení konstrukcí existujících cihelných budov na Smíchově
v Praze 5, které se provádělo v souvislosti s projektem tunelů městského okruhu Mrázovka,
jsme volili pevnost zdiva podle předchozích zkušeností specializovaných odborníků, nebo
podle odborné literatury.
Pro tento účel byla stanovena kvalita zdiva z cihel plných P 10 a vápenné malty MV
0,4 s výpočtovou pevností zdiva v tlaku Rd = 0,9 MPa, a součinitelem přetvárnosti zdiva α =
500 ve smyslu normy ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí [1].
Při zavedení těchto hodnot do předběžného výpočtu únosnosti zdiva vycházel větší
počet nevyhovujících cihelných pilířů, zejména pilířů menšího průřezu umístěných ve střední
poloze.
V některých případech byla proto v předběžných výpočtech zvolena vyšší kvalita zdiva, než původně doporučené zdivo z plných cihel P 10 a vápenné malty MV 0,4. Zvláště v
případech štíhlých pilířů v nižších podlaží ze zkušenosti víme, že v nich obvykle bývaly pouVII-4
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žity kvalitnější plné cihly (např. P 15, P 20) nebo malta vápenocementová (např. MVC 1,0,
výjimečně MVC 2,5) s výpočtovou pevností zdiva Rd = 1,2 MPa až 1,5 MPa. Tato vyšší kvalita zdiva pilířů bývá také často vyznačena v archivních plánech dodatečným šrafováním, viz
Obr. 3.

Obr. 3. Vyznačení štíhlých pilířů v archivním plánu přízemí.
Někteří zpracovatelé postupovali odlišným způsobem – předběžným výpočtem stanovili požadovanou minimální výpočtovou pevnost zdiva, která se pohybovala v rozmezí
0,6 ≤ Rd,min ≤ 1,3 MPa. Po provedení průzkumu byla pak porovnána skutečná pevnost zdiva
s původní požadovanou a určilo se, zda konstrukce vyhovuje.
4
VÝSLEDKY STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BUDOV NA SMÍCHOVĚ V PRAZE 5
Při předběžném hodnocení konstrukce budov v Praze 7 na Letné můžeme postupovat
stejným způsobem jako na Smíchově, tj. stanovit pevnost zdiva odborným odhadem, nebo
můžeme zvolit přesnější údaje o vlastnostech konstrukcí, které jsme získali podrobným průzkumem srovnatelné zástavby na Smíchově v Praze 5.
Proto jsme vyhodnotili výsledky podrobného průzkumu pevnosti zdiva u dvou obdobných skupin budov na Smíchově postavených na konci 19. století (vzorek celkem 11 budov) a
na začátku 20. století (vzorek celkem 11 budov), tj. celkem 22 z celkového počtu 65 hodnocených budov na Smíchově.
Průzkumem vybraného vzorku budov byly zjištěny tyto hodnoty pevnosti zdiva:
a) budovy z konce 19. století (1894 až 1903):
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−
−

celkem vybráno 11 budov,
v nich celkem provedeno 199 sond metodou místního porušení podle Ing. Kučery,
Csc. TZÚS Praha (v každé sondě 3 zkušební místa po 5-ti návrtech do malty a 5-ti
do cihel), průměrně 18 sond / 1 budovu
− průměrná pevnost cihel Rb = 32,04 MPa
− průměrná pevnost malty Rmo = 0,74 MPa
− výpočtová pevnost zdiva Rd = 1,09 až 2,34 MPa, průměrná Rd = 1,97 MPa
− redukovaná pevnost zdiva Rd,stat = 1,05-1,93 MPa, průměrná Rd,stat = 1,71 MPa
− rozdíl Rd,stat,max – Rd,stat,min=0,09 až 0,58 MPa
− součinitel přetvárnosti α = 500 – 750
b) budovy z počátku 20. století (1905 až 1911):
− celkem vybráno 11 budov,
− v nich celkem provedeno 162 sond, průměrně 15 sond / 1 budovu
− průměrná pevnost cihel Rb = 30,69 MPa
− průměrná pevnost malty Rmo = 0,96 MPa
− výpočtová pevnost zdiva Rd = 0,80 až 2,56 MPa, průměrná Rd = 1,96 MPa
− redukovaná pevnost zdiva Rd,stat = 0,80-2,15 MPa, průměrná Rd,stat = 1,70 MPa
− rozdíl Rd,stat,max – Rd,stat,min= 0,32 až 1,01 MPa
− součinitel přetvárnosti α = 500 – 750
Z uvedeného přehledu je patrné, jak se hodnoty výpočtové pevnosti zdiva liší oproti
původní hodnotě Rd = 0,90 MPa, nebo hodnotám Rd,min = 0,60 až 1,30 MPa, nebo hodnotám
Rd = 1,20 až 1,50 MPa zvoleným pro předběžné hodnocení konstrukce. Průměrné hodnoty
pevnosti zdiva byly průzkumem zjištěny značně vyšší, než hodnota původně stanovená pro
předběžné výpočty únosnosti zdiva.
Průměrná výpočtová pevnost zdiva je v obou skupinách budov téměř totožná, ale v
budovách starších (postavených do konce 19. století) byla zjištěna vyšší průměrná pevnost
cihel a nižší průměrná pevnost malty než v budovách novějších (postavených na začátku 20.
století).
Rozdíly mezi minimální a maximální hodnotou pevnosti byly ve starších budovách
zjištěny menší než v novějších budovách.
Poznámka: pevnost cihel zjištěná při průzkumu metodou lokálního porušení je značná;
sami autoři průzkumu uvádějí při vyhodnocení výsledků průzkumu, že „...bylo zjištěno, že
pevnost cihel s pevností větší než 20 MPa určená destruktivními zkouškami je ve většině případů výrazně nižší, než pevnost zjištěná metodou lokálního porušení...“. Hodnoty pevnosti
cihel je proto nutno brát s určitou rezervou a hodnoty výpočtové pevnosti zdiva Rd,stat byly
proto redukovány.
5
POROVNÁNÍ HODNOT PEVNOSTI ZDIVA S HODNOTAMI PODLE DOBOVÉ LITERATURY
Zjištěné pevnosti cihel lze ovšem také srovnat s pevností plných cihel z počátku 20.
století, jak je uváděna v literatuře:
název cihel:
pevnost v tlaku (MPa):
zvonivky, klinkrovky, kabřince
30 a více
lepší zdící cihly
26
obyčejné zdící cihly
20
obyčejné plné cihly
10
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Hodnoty výpočtové pevnosti zdiva je možno srovnat např. s hodnotami dovoleného
napětí cihelného zdiva o min. tl. 45 cm (Technický průvodce pro inženýry a stavitele, Praha
1915 [7]):
druh zdiva:
tlak (kg/cm2):
zdivo cihelné na maltu obyčejnou
5
zdivo cihelné na maltu z cementu román.
7,5
zdivo cihelné na maltu z cementu portl.
10
zdivo smíšené nebo z lom. kamene
na maltu obyčejnou
4
zdivo smíšené nebo z lom. kamene
na maltu z cementu románského
5
zdivo smíšené nebo z ložného lom. kamene
na maltu z cementu portlandského
8
zdivo z připracovaného pevného kamene
na maltu z cementu portlandského
10
zdivo z nejlepšího druhu cihel z plavené hlíny nebo
z pilířových cihel na maltu z cem. portl.
12
zdivo z klinkrů na maltu z cem. portl.
20
Alternativně je možno hodnoty pevnosti zdiva porovnat s jinými hodnotami dovoleného namáhání zdiva (Konstruktivní stavitelství, díl I. Zednictví, 1911 [6]):
druh zdiva
dovolené namáhání v tlaku (kg/cm2):
zdivo z kamene tesaného
pískovec 20 - 25, žula 50
zdivo smíšené
5
zdivo cihelné na maltu obyčejnou
5-7
zdivo cihelné na maltu cementovou
7 - 10
6

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ BUDOV NA LETNÉ V PRAZE 7

Výše uvedené výsledky podrobného stavebně-technického průzkumu budov nad tunelem Mrázovka v Praze 5 na Smíchově bychom rádi využili při předběžném hodnocení konstrukce zděných obytných budov v Praze 7 na Letné v oblasti předpokládaných vlivů ražby
tunelů městského okruhu v úseku Špejchar – Pelc-Tyrolka.
V době od ukončení stavby tunelů Mrázovka (roku 2004) do zahájení prací na stavbě
MO v Praze 7 (roku 2007) došlo ke změně norem pro hodnocení existujících konstrukcí a navrhování zděných konstrukcí.
Norma ČSN 73 0038 (1986) [2] byla nahrazena normou ČSN ISO 13822 „Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí“ (08.2005) [4] a normu ČSN P ENV
1996-1-1 „Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby –
Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce“ [5], na kterou se ČSN ISO 13822
odkazuje v příloze NF [4], lze použít jako alternativní k ČSN 73 1101 [1].
Z postupu různých zpracovatelů předběžných výpočtů únosnosti zděných konstrukcí
obytných budov v Praze 5 na Smíchově je zřejmé, že většinou nelze vystačit s jednou hodnotou pevnosti zdiva. Jak již bylo řečeno, při dosazení poměrně nízké hodnoty výpočtové pevnosti zdiva Rd = 0,90 MPa vychází ve výpočtu větší množství nevyhovujících pilířů a z toho
vyplývající větší rozsah navrhovaných stavebních prací (např. zesilování pilířů). Pozdějším
průzkumem bylo ověřeno, že skutečná průměrná výpočtová pevnost zdiva je v obou skupinách budov vyšší a pohybuje se kolem hodnoty Rd = 1,70 MPa. Podobnou hodnotu lze podle
našeho názoru použít jako návrhovou pevnost zdiva v tlaku fd podle ČSN ISO 13822 [4] při
předběžném hodnocení a předběžné analýze zděných konstrukcí budov na Letné v Praze 7,
protože se jedná o zástavbu ze stejného období včetně charakteristických znaků vývoje dispoVII-7
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zičního uspořádání konstrukcí, s konstrukcemi postavenými obdobným způsobem a za použití
pravděpodobně stejných materiálů.
7
POROVNÁNÍ HODNOT VÝPOČTOVÉ PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU Rd
PODLE ČSN 73 1101 [1] A NÁVRHOVÉ PEVNOSTI ZDIVA V TLAKU fd PODLE
ČSN ISO 13822 [4]
A. Zdivo z plných cihel P10 na maltu vápennou (obyčejnou) MV 0,4.
Zdivo suché, bez trhlin, vazba pravidelná s běhouny a vazáky, spáry dokonale vyplněné.
a) Podle ČSN 73 1101 [1]:
− podle tab. 2. výpočtová pevnost zdiva v dostředném tlaku Rd = 0,90 MPa
b) Podle ČSN ISO 13822 [4]:
− podle vztahu (NF.1) charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk = 1,50 MPa
− podle vztahu (NF.2) návrhová pevnost zdiva v tlaku fd = 0,88 MPa
B. Zdivo s průměrnou výpočtovou pevností zdiva v tlaku Rd = 1,96 MPa.
Tato průměrná (neredukovaná) pevnost byla zjištěna průzkumem budov v Praze 5 – Smíchově, viz přehled výsledků.
a) Podle ČSN 73 1101 [1]: Rd = 1,96 MPa
b) Podle ČSN ISO 13822 [4]:
− průzkumem zjištěné zdivo z plných cihel s průměrnou pevností 32 MPa, malta
vápenná s průměrnou pevností 0,74 MPa (budovy z konce 19. století); zdivo suché,
bez trhlin, vazba pravidelná s běhouny a vazáky, spáry dokonale vyplněné
− podle vztahu (NF.1) charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk = 3,72 MPa
− podle vztahu (NF.2) návrhová pevnost zdiva v tlaku fd = 2,19 MPa
− průzkumem zjištěné zdivo z plných cihel s průměrnou pevností 30,7 MPa, malta
vápenná s průměrnou pevností 0,96 MPa (budovy z počátku 20. století). Zdivo suché, bez trhlin, vazba pravidelná s běhouny a vazáky, spáry dokonale vyplněné.
− podle vztahu (NF.1) charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk = 3,86MPa
− podle vztahu (NF.2) návrhová pevnost zdiva v tlaku fd = 2,27MPa
C. Zdivo z plných cihel P20 na maltu vápennou (obyčejnou) MV 0,74.
Pevnost cihel je snížená, jak se naznačuje v poznámce v závěru oddílu 4 Výsledky průzkumu. Zdivo suché, bez trhlin, vazba pravidelná s běhouny a vazáky, spáry dokonale vyplněné.
a) Podle ČSN 73 1101 [1]:
− interpolací podle tab. 2. výpočtová pevnost zdiva v dostř. tlaku Rd = 1,51 MPa
b) Podle ČSN ISO 13822 [4]:
− podle vztahu (NF.1) charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk = 2,74MPa
− podle vztahu (NF.2) návrhová pevnost zdiva v tlaku fd = 1,61 MPa
(dílčí součinitel zdiva γm = γm1 γm2 γm3 γm4 = 2,0×0,85×1,0×1,0 = 1,7)
8

ZÁVĚR

Z výše uvedených příkladů porovnání výpočtové pevnosti zdiva v tlaku podle dřívější
normy a návrhové pevnosti zdiva v tlaku podle nové normy vyplývá, že postupem podle
ČSN 73 1101 [1] vychází nižší hodnoty než podle ČSN ISO 13822 [4]. Vzhledem k tomu považujeme za možné použít tyto (nižší) průměrné hodnoty i pro předběžné hodnocení zděných
konstrukcí budov v Praze 7 na Letné.
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Pro obě skupiny budov (postavených na konci 19. století a na začátku 20. století) lze
použít průměrnou hodnotu pevnosti kvalitního zdiva v tlaku fd = 1,60 MPa a hodnotu pevnosti průměrného zdiva v tlaku (γm2=1,0) fd = 1,37 MPa.
Uvedené hodnoty platí pouze pro zdivo suché, bez trhlin, s pravidelnou vazbou, bez
dodatečných stavebních zásahů. Hodnota pevnosti zdiva v tlaku musí být redukována podle
výsledků provedeného předběžného průzkumu (pasportizace poruch), v závislosti na zjištěném stavebně-technickém stavu zdiva – např. nepravidelnosti vazby zdiva, nedokonale vyplněných spárách, zvýšené vlhkosti zdiva, stavebních úpravách nebo výskytu svislých a šikmých trhlin ve zdivu. Vzhledem k nedostatečné znalosti stavu zdiva ověřeného pouze vizuální
prohlídkou doporučujeme volit hodnoty součinitelů γm2, γm3 a γm4 spíše vyšší.
Předběžné hodnocení konstrukce budov v Praze 7 na Letné bude sloužit pouze pro
předběžný návrh stavebního statického zajištění konstrukce a zejména jako podklad pro stanovení rozsahu podrobného stavebně-technického průzkumu konstrukce.
Podle výsledků podrobného průzkumu pak bude nutno v našem případě provést opakované hodnocení konstrukce budov, provést nový výpočet (analýzu) odolnosti konstrukce s
přesnějšími hodnotami pevnosti zdiva.
Teprve podle výsledku „přesného“ hodnocení konstrukce pak bude podle potřeby navrženo statické stavební zajištění konstrukce – buď trvalé zesílení nevyhovujících nosných
prvků nebo jejich provizorní podepření, které bude provedeno preventivně před prvními projevy ražby tunelů na konstrukci budov.
Na závěr je nutno poznamenat, že záleží na každém projektantovi, jakým způsobem
stanoví vlastnosti materiálu jím hodnocené konstrukce. Při hodnocení je nutno postupovat
vždy případ od případu a pečlivě zvážit zvolené vlastnosti materiálu podle skutečného stavu
existující konstrukce a jejího umístění v budově.
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HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI BALKÓNŮ PANELOVÝCH DOMŮ
Milan Holický a Jana Marková
Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze

Souhrn
Pro hodnocení spolehlivosti balkónových nosníků panelových domů se uplatňují
zásady nové normy ČSN ISO 13822. Kromě tradičních postupů metodou dílčích součinitelů
se využívají pravděpodobnostní metody teorie spolehlivosti, které umožňují zjistit skutečnou
úroveň spolehlivosti jednotlivých balkónů.
1

ÚVOD

Panelové domy postavené v ČR ve druhé polovině 20. století vyžadují pravidelné
prohlídky, opravy nebo modernizace. Zásady hodnocení existujících konstrukcí jsou uvedeny
v nové normě ČSN ISO 13822 [1], která se v roce 2005 zavedla do soustavy ČSN.
Kloknerův ústav ČVUT se nedávno zabýval hodnocením balkónů panelových staveb
na severní Moravě vyvolaným těmito příčinami:
– pochybnostmi o dostatečné spolehlivosti nosných konstrukcí (dva balkóny se zřítily
a několik dalších se nacházelo v očividně špatném stavu),
– změnou vlastníka panelových staveb.
Kloknerův ústav provedl průzkum 230 balkónů panelových staveb smontovaných
z konstrukčního systému T0-6B-BTS [2]. Výztuž balkónových nosníků byla vystavena korozi
způsobenou karbonatací a dlouhodobým pronikáním vody nedostatečnou hydroizolací.
Spolehlivost balkónů také nepříznivě ovlivnila nízká jakost betonů a nedostatky
konstrukčního charakteru.
Balkóny jsou navrženy z betonu třídy C 16/20, z výztuže třídy S 200 o průměru
0,008 m a s malou krycí vrstvou výztuže 0,01 m. Vyložení konzolovitých prvků je 0,90 m,
šířka balkónů je 3,5 m. Výška průřezů balkónových nosníků klesá z 0,12 m na 0,08 m směrem
k jejich okraji. Schéma nosníku je patrné z Obr. 1, degradující nosník je ukázán na Obr. 2.

0,08m
0,08
m

0,12 m
0,90 m

prefabrikovaný prvek

Obr. 1. Schéma nosného prvku.
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Obr. 2. Degradující konstrukce nad vchodem panelového domu.
2

PRŮZKUM A MATERIÁLOVÉ ZKOUŠKY

četnost

Pro možnost hodnocení skutečného stavu existujících balkónových nosníků
panelových staveb byl proveden podrobný průzkum včetně materiálových zkoušek. Šetření
zahrnovalo nedestruktivní zkoušky pevnosti betonu v tlaku Schmidtovým kladívkem
(doplněno destruktivními zkouškami), poloha výztuže se zjišťovala elektromagnetickými
metodami a hloubka karbonatace kolorimetrickou metodou.
Výsledky průzkumu ukázaly, že se skutečná prostorová poloha výztuže
prefabrikovaných prvků významně odlišuje od návrhových předpokladů (navržena krycí
vrstva výztuže 0,01 m, osová vzdálenost výztuže po 0,15 m).
Experimentální měření byla statisticky vyhodnocena pro jednotlivé balkóny a také pro
celkový počet balkónů. Rozdělení krycí vrstvy výztuže c je pro všech 4890 měření uvedeno
na Obr. 3. Tloušťka krycí vrstvy se pohybuje od 0,002 m do 0,065 m.
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Obr. 3. Rozdělení krycí vrstvy c (4890 měření na 230 balkónech, průměr μ = 0,026 m,
směrodatná odchylka σ = 0,009 m, šikmost α = 0,58).
Podle návrhu měla být osová vzdálenost výztužných prutů 0,15 m. Skutečná
vzdálenost výztuže se však pohybuje od 0,05 m do 0,20 m, celkový počet výztužných prutů
v jednotlivých balkónech od 20 do 26.
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Výsledky hodnocení dat hloubky karbonatace ilustruje Obr. 4. Karbonatace má vliv
zejména na okrajové části balkónů.
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Obr. 4. Hloubka karbonatace d balkónových nosníků (486 měření, průměr μ = 0,01 m,
směrodatná odchylka σ = 0,007 m, šikmost α ≅ 2).
3

OVĚŘENÍ BALKÓNŮ PODLE ČSN

Podmínku spolehlivosti pro maximální návrhový ohybový moment MEd od účinků
vnějších sil a návrhovou hodnotu ohybové odolnosti MRd železobetonového balkónového
nosníku lze zapsat ve tvaru:
MRd > MEd

(1)

Ověření balkónů podle ČSN 73 1201 [3] ukazuje, že pro geometrické a materiálové
vlastnosti předpokládané v návrhu je podmínka (1) splněna. Návrhová hodnota ohybové
odolnosti MRd = 6 kNm je větší než návrhový moment od účinků zatížení na 1 bm délky
balkónu.
Pokud se však uvažuje snížená plocha výztuže vlivem koroze a aktuální poloha
výztuže, nemusí být pokaždé podmínka (1) splněna. Obr. 5 ukazuje snižující se odolnost
nosníků se zvyšující se krycí vrstvou výztuže c pro tři případy plochy výztuže As (pro plochu
As1= 100 % a pro redukované plochy As2 = 90 % a As3 = 75 %). Návrhová hodnota účinku
zatížení MEd je naznačena na Obr. 5 čerchovanou čarou.
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Obr. 5. Hodnota momentu odolnosti balkónu MRd se vzrůstající krycí vrstvou c pro tři případy
výztuže As (pro návrhovou plochu As1= 100 % a redukované plochy As2 = 90 % a As3 = 75 %).
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POUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH METOD

Analýza spolehlivosti balkónového nosníku vychází z funkce mezního stavu g(X)
dané vztahem:
g(X) = θR R – θE E

(2)

kde E a R jsou vektory náhodných veličin pro účinky zatížení a odolnost nosných prvků, θR a
θE jsou součinitele modelových nejistot odolnosti a účinků zatížení.
Funkce mezního stavu g(X) pro ověření mezního stavu únosnosti balkónových
nosníků vychází z rovnice (2) jako:
g(X) = θR n (πφ 2/4) fy [h – c – φ/2 – 0,5 n(πφ 2/4) fy / fc ] – θE (g + p) L2/2
Pravděpodobnostní modely základních veličin jsou uvedeny v Tab. 1.
Tab. 1. Pravděpodobnostní modely základních veličin.
Název základní veličiny

Symbol

Typ
Jednotka
Průměr
Směrodatná
rozdělení
odchylka
LN
MPa
24
4
Pevnost betonu v tlaku
fc
fy
LN
MPa
240
15
Mez kluzu
L
DET
m
0,90
Délka balkónu
0,008
DET
m
φ
Průměr výztuže
n
DET
20
Počet prutů na balkón *
Výška balkónu ve vetknutí
LN
m
0,12
0,01
h
Krycí vrstva **
c
BET
m
0,026
0,009
LN
1,1
0,055
Nejistoty v odolnosti
θR
θE
LN
1
0,05
Nejistoty v účinku zatížení
N
MN/m3
nom.
0,06
Objemová tíha betonu
ρ
p
GAM
0,0008
0,00048
Užitné zatížení
MN/m2
*
Ve spolehlivostní analýze se uvažuje minimální počet prutů n = 20 (z výsledků měření).
**
Průměr a směrodatná odchylka na základě měření ze všech balkónů (viz obr. 3).
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Některé ze základních veličin uvedených v Tab. 1 se předpokládají jako
deterministické (značeny “DET”), zatímco další se uvažují jako náhodné veličiny s
normálním rozdělením - “N”, lognormálním - “LN”, Gamma rozdělením - “GAM” a Beta
rozdělením - “BET”. Geometrické a materiálové vlastnosti vycházejí z měření získaných
během průzkumu.
Výsledky spolehlivostní analýzy založené na pravděpodobnostních modelech
základních veličin podle Tab. 1 jsou znázorněny na Obr. 6. Pro průměr krycí vrstvy se uvažují
tyto čtyři případy: (a) 0,01 m, (b) 0,02 m, (c) 0,026 m a (d) 0,03 m. Počáteční hodnota indexu
spolehlivosti β se zdá být dostatečná (ve všech případech větší než 3,7). Obr. 6 ukazuje, že
index spolehlivosti β významně klesá se vzrůstající tloušťkou krycí vrstvy a snižující se
plochou výztuže (experimentálně zjištěnou).
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Obr. 6. Index spolehlivosti β pro balkóny vzhledem k úbytku plochy výztuže ΔAs v % pro
čtyři případy průměru krycí vrstvy výztuže c: 0,01 m (a), 0,02 m (b), 0,026 m (c), 0,03 m (d).
5

VLIV NÁVRHOVÝCH PARAMETRŮ

Návrh existujících balkónů byl ovlivněn součiniteli spolehlivosti a konstrukčními
opatřeními podle původních českých norem pro navrhování konstrukcí (doporučené hodnoty
dílčích součinitelů pro stálá a užitná zatížení γG = 1,1, γQ = 1,3, krycí vrstva výztuže c =
0,01 m). Později byla národní normativní opatření pro krycí vrstvu zvýšena, neboť se uvážila
nová doporučení pro trvanlivost podle požadavků evropských norem.
Pro ověření mezních stavů únosnosti (typu STR) Eurokód EN 1990 [2] doporučuje
větší hodnoty dílčích součinitelů zatížení (γG = 1,35, γQ = 1,5). Obr. 7 naznačuje vliv dílčích
součinitelů γG a γQ na hodnotu indexu spolehlivosti β (neuvažuje se redukce plochy výztuže
vlivem koroze nebo lidských chyb), jestliže by se předpokládalo, že se hodnoty těchto dílčích
součinitelů použijí v návrhu balkónového nosníku.
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Obr. 7. Vliv dílčích součinitelů γG a γQ na index spolehlivosti β.
6

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Původní návrh balkónových nosníků splňoval požadavky českých norem. Spolehlivost
balkónů stanovená na základě podrobného průzkumu balkónů a získaných experimentálních
dat naznačuje, že počáteční spolehlivost nosníků splňuje požadavek na směrnou hodnotu βt =
3,8 podle doporučení EN 1990.
Ukazuje se však, že spolehlivost jednotlivých nosníků může být významně odlišná
vlivem skutečných charakteristik krycí vrstvy výztuže (index spolehlivosti β se pohybuje od
5,2 do 3,7). Index spolehlivosti klesá se snižující se plochou výztuže vlivem její koroze (asi na
polovinu při 50 % redukci plochy výztuže).
Nízká úroveň jakosti výroby jednotlivých prefabrikovaných nosníků a nepříznivý vliv
prostředí může vést ke značnému poklesu jejich skutečné spolehlivosti. Proto se teoretické
modely základních veličin stanovují individuálně na základě výsledků podrobného průzkumu
balkónových nosníků. Z výsledků podrobného hodnocení spolehlivosti vyplynulo, že je
potřebné balkóny s nízkou úrovní spolehlivosti zesílit. Kromě toho se všechny balkóny
opatřily novou hydroizolací.
Ukazuje se, že pravděpodobnostní metody teorie spolehlivosti představují racionální a
účinný prostředek pro uvažování časově závislých účinků základních veličin a pro získání
cenných informací o možnostech budoucího používání balkónů.
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PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY PŘI STANOVENÍ VLASTNOSTÍ
MATERIÁLŮ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

1

Milan Holický a Miroslav Sýkora1
Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze

Souhrn
Stanovení charakteristických a návrhových hodnot vlastností materiálů je důležitý
krok hodnocení existujících konstrukcí, který využívá různé pravděpodobnostní postupy.
V případech, kdy je k dispozici pouze malý počet výsledků zkoušek, lze při postupu založeném na Bayesově větě využít apriorní (předchozí) informace. V kapitole se dále popisuje aktualizace modelu odolnosti s využitím informace o zatížení, kterému byl konstrukční prvek
vystaven, např. při zatěžovací zkoušce. Numerický příklad stanovení charakteristických a návrhových hodnot meze kluzu oceli S235 naznačuje, že odhady kvantilů stanovené na základě
malého počtu zkoušek mohou být značně konzervativní v porovnání s odhady stanovenými
prostřednictvím Bayesovských postupů.
1

ÚVOD

Stanovení vlastností materiálů je obvykle důležitou součástí hodnocení spolehlivosti
existujících konstrukcí. Výchozím podkladem může být projektová dokumentace včetně statického výpočtu, které mohou uvádět vlastnosti vyšetřovaného materiálu. Na základě doplňujících znalostí o vlastnostech materiálů získaných z dlouholetých zkušeností při ustálené výrobě nebo ze sledování podobných konstrukcí pak může být stanoven tzv. apriorní teoretický
model. Protože se vlastnosti materiálů považují za náhodné veličiny, jedná se o apriorní rozdělení pravděpodobností.
Při pochybnostech o vhodnosti apriorního modelu se provedou a vyhodnotí zkoušky
[1], které předpoklady potvrdí, případně vyvrátí. Na základě zkoušek lze dále s využitím
Bayesovských postupů [2,3,4,5] apriorní rozdělení aktualizovat. Podobně je možné apriorní
rozdělení aktualizovat i na základě znalostí o působení konstrukčního prvku, např. s využitím
zatěžovací zkoušky [6].
Tato kapitola se zabývá případem, kdy se z dostupných poznatků [7] stanoví apriorní
rozdělení pravděpodobností. Uvažují se pouze nejčastěji používaná rozdělení pro vlastnosti
materiálu – normální (Gaussovo) a lognormální s počátkem v nule. Dále se předpokládá, že
lze provést pouze omezený počet zkoušek. Nejdříve se uvádí postup odhadu kvantilu podle
dokumentu ČSN EN 1990 [8] a stanovení kvantilu z teoretického modelu apriorních rozdělení
[4]. V následujících oddílech se popisuje stanovení posteriorního (aktualizovaného) modelu
vlastnosti materiálu prostřednictvím Bayesovských postupů. Alternativně se ukazuje postup
stanovení posteriorního modelu na základě známého zatížení, kterému byl konstrukční prvek
vystavený. Teoretický rozbor je doplněn numerickým příkladem, který naznačuje, že pravděpodobnostní metody se mohou účinně uplatnit při hodnocení existujících konstrukcí. Zvýšení
charakteristické nebo návrhové hodnoty, které může být dosaženo s využitím všech znalostí o
vlastnostech materiálu, může být žádoucí při hodnocení existujících konstrukcí především
s ohledem na vyšší zatížení doporučená v nových evropských předpisech EN Eurokódech.
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VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK PODLE EN 1990 [8] A ISO 13822 [1] A STANOVENÍ KVANTILU TEORETICKÉHO MODELU

Uvažujme dále, že vyšetřovaná vlastnost materiálu, jako je např. pevnost betonu
v tlaku, mez kluzu nebo modul pružnosti oceli, je náhodná veličina a pro hodnocení spolehlivosti je potřebné stanovit charakteristickou nebo návrhovou hodnotu. Stanovením odhadu
kvantilu náhodné veličiny na základě zkoušek s využitím postupů matematické statistiky se
podrobně zabývá kapitola 4 sborníku k semináři Zásady hodnocení existujících konstrukcí
[9]. Podrobnosti ke stanovení kvantilu podle ČSN EN 1990, přílohy D [8] a také podle ČSN
ISO 13822 [1] se uvádí v kapitole 1 tohoto sborníku. Pro úplnost a uvedení použitých symbolů (přehled je na konci této kapitoly) se nyní zopakují nejdůležitější vztahy.
Z výsledků n zkoušek x1, x2,…, xn se stanoví průměr m, směrodatná odchylka s a variační koeficient v podle vztahů:
m=

∑x

i

i

n

∑ (x

i

; s=

− m) 2
; v=

i

n −1

s
m

(1)

Za předpokladu normálního rozdělení materiálové vlastnosti X se pak p-procentní
kvantil xp stanoví ze vztahu:
xp = m (1 – kn v)

(2)

kde kn je součinitel p-procentního kvantilu, který je pro p = 0,05 uveden v tabulce NA.2 [8].
Součinitel kn lze stanovit pro variační koeficient v stanovený podle vztahu (1) (neznámý VX –
viz kapitola 1 tohoto sborníku) také jako:
kn = - qt(p,ν)√(1 + 1/n)

(3)

kde qt je kvantil Studentova t-rozdělení [10] odpovídající zadané pravděpodobnosti p a počtu
stupňů volnosti (v tomto případě ν = n – 1). Poznamenejme, že kvantil qt lze stanovit
v běžných softwarech prostřednictvím zabudovaných funkcí, např. v MS Excel s využitím
záporné hodnoty funkce TINV(2p,ν).
Za předpokladu lognormálního rozdělení s počátkem v nule lze p-procentní kvantil
stanovit ze vztahu:
x p = m e − kn

(

)

(

ln 1+ v '2 −0 , 5 ln 1+ v '2

)

(4)

Pro známou třídu materiálu lze často v dostupné literatuře nalézt podklady pro stanovení statistických charakteristik apriorního modelu [7,11,12,13] – vhodnou hustotu pravděpodobnosti f‘(•) a distribuční funkci F‘(•), průměr m‘ a směrodatnou odchylku s‘ (příp. i šikmost
w‘, dolní mez x0‘ apod.). Poznamenejme, že symbol ″ ‘ ″ značí apriorní charakteristiky, symbol ″ “ ″ posteriorní a bez apostrofů se uvádí charakteristiky stanovené na základě zkoušek.
Pro normální rozdělení N(m‘,s‘) se hledaný kvantil určí ze vztahu:
xp = m‘ + up s‘

(5)

kde up je kvantil normovaného normálního rozdělení odpovídající pravděpodobnosti p. Poznamenejme, že tabulka hodnot kvantilu up je uvedena např. ve skriptech [4]. Hodnotu up lze
vyčíslit v běžných softwarech, např. v MS Excel s využitím funkce NORMINV(p;0;1).
Kvantil lognormálního rozdělení se určí ze vtahu:
x p = m' e

(

)

(

u p ln 1+v '2 −0 , 5 ln 1+ v '2
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)

(6)

Pravděpodobnostní metody při stanovení vlastností materiálů existujících konstrukcí
V některých případech může vlastnost materiálu vykazovat vyšší, nebo naopak nižší
šikmost než která je dána normálním (w‘ = 0), nebo lognormální rozdělením s počátkem
v nule (w‘ = 3v‘ + v‘3). Pak je často vhodné popsat vlastnost prostřednictvím tříparametrického lognormálního rozdělení [4]. Odhad kvantilu tohoto rozdělení uvádí např. publikace
[14,15].
Při malém počtu zkoušek mohou vést vztahy (2) a (4) ke konzervativním odhadům.
Stanovení kvantilu na základě apriorního teoretického modelu ze vztahů (5) a (6) může být
zatíženo chybou, pokud není zaručena třída materiálu. Proto je vhodné oba druhy informací
kombinovat s využitím postupu založeného na Bayesově větě [4,5,16,17,18].
3

BAYESOVSKÝ POSTUP AKTUALIZACE PRAVDĚPODOBNOSTÍ

V tomto oddílu se na počátku vysvětlí Bayesova věta pro obecné jevy A a B. Dále se
popíše její aplikace při aktualizaci apriorních informací na základě zkoušek.
Podmíněná pravděpodobnost P(A|B) jevu A za doplňující podmínky, že současně (nebo předem) nastal jiný jev B s nenulovou pravděpodobností P(B) se definuje vztahem:
P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B)

(7)

P(B|A) = P(A ∩ B) / P(A)

(8)

Podobně platí:
Jestliže podle Obr. 1 může jev A nastat pouze realizací jednoho z navzájem disjunktních jevů Bi, i = 1, 2, ..., n, a jsou známé pravděpodobnosti P(Bi) a podmíněné pravděpodobnosti P(A|Bi), pak pravděpodobnost jevu A může být stanovena z věty o úplné pravděpodobnosti:
P( A) = ∑ P( Bi ) P( A | Bi )

(9)

i

B1

B2

B3

B4

B5

A

Obr. 1. Jev A a navzájem disjunktní jevy Bi.
Ze vztahů (7), (8) a (9) plyne velmi důležitý vztah, který se často nazývá Bayesova věta
P( Bi | A) =

P( Bi ) P( A | Bi )
∑ P( B j ) P( A | B j )
j
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(10)

Pravděpodobnostní metody při stanovení vlastností materiálů existujících konstrukcí
V klasickém pojetí statistiky se charakteristiky veličiny X (průměr m, směrodatná odchylka s, případně šikmost w, dolní mez x0 apod.) uvažují jako deterministické hodnoty, které
se odhadují na základě zkoušek [3,10]. Vektor charakteristik se v dalším textu značí symbolem Θ. U každého náhodného výběru (např. zkoušky kostek betonu za stanovených podmínek) [4] se charakteristiky odhadují odděleně na základě informací získaných z vyhodnocení
zkoušek.
V Bayesovském postupu se charakteristiky Θ uvažují jako náhodné a jejich rozdělení
se aktualizují na základě zkoušek. Předpokládejme, že:
− výsledky zkoušek jsou x1, x2, ...., xn (jev A),
− veličina má apriorní sdruženou hustotu pravděpodobnosti f‘(x|Θ) závislou na náhodných parametrech Θ a
− fΘ‘(Θ) je apriorní sdružená hustota pravděpodobnosti parametrů Θ.
Označme realizaci vektoru Θ ∈ (θi, θi + Δθ) jako jev Bi. Vztah (10) lze přepsat následujícím
způsobem:

f Θ ' (θi )Δθ ∏ f ' (x j θi )Δx
n

f Θ ' ' (θ i x1 , x2 ,.., xn )Δθ =

j =1
n

∑ f ' (θ )Δθ ∏ f ' (x
Θ

k

j

(11)

θ k )Δx

j =1

k

kde fΘ“(•) je aktualizovaná sdružená hustota pravděpodobnosti charakteristik Θ s uvážením
výsledků zkoušek. Vzhledem k tomu, že sumace ve jmenovateli vztahu (11) se provádí přes
celý definiční obor Θ, lze po limitním přechodu Δθ → 0 zapsat vztah (11) jako:
f Θ ' (θ ) ∏ f ' (xi θ )
n

f Θ ' ' (θ x1 , x2 ,.., xn ) =

i =1
n

∫ f ' (ξ ) ∏ f ' (x ξ )dξ
Θ

Θ

= C ( x1 , x2 ,.., xn )f Θ ' (θ ) ∏ f ' (xi θ )
n

(12)

i =1

j

j =1

kde C je konstanta, která normalizuje hustotu pravděpodobnosti fΘ“(•). Ze známé posteriorní
hustoty fΘ“(•) (12) se integrací získá aktualizovaná hustota pravděpodobnosti vyšetřované
vlastnosti:
f ' ' ( x ) = ∫ f ' (x ξ )f Θ " (ξ )dξ

(13)

Θ

a aktualizovaná distribuční funkce:
x

F' ' ( x ) = P( X < x ) = ∫ f ' ' ( x )dx = ∫ F' (x ξ )f Θ " (ξ )dξ
−∞

(14)

Θ

Hustota pravděpodobnosti (13) a distribuční funkce (14) popisují aktualizované rozdělení
pravděpodobností vyšetřované veličiny vyplývají z předchozích znalostí a výsledků zkoušek.
4

KONJUGOVANÁ ROZDĚLENÍ

Hodnocení vlastností materiálu založené na vztazích (12) až (14) může být výpočetně
náročné [5], a to především při větších dimenzích vektoru Θ. Proto se v praxi nejčastěji používají konjugovaná rozdělení f‘(•) a fΘ‘(•) [3,5,18], pro která se integrace ve vztahu (12) provede v uzavřeném tvaru.
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Konjugovaná rozdělení se v inženýrských aplikacích pro svou jednoduchost používají
vždy, pokud nejsou k dispozici žádné podklady pro stanovení sdružené hustoty fΘ‘(•) [18].
Pokud jsou však k dispozici data naznačující vhodnost jiných rozdělení, mají se tato rozdělení
použít bez ohledu na výpočetní komplikace [18].
Při praktických aplikacích se obvykle uvažují pouze dvě náhodné charakteristiky Θ průměr m‘ a směrodatná odchylka s‘. Pro m‘ se uvažuje průměrná hodnota m‘ a variační koeficient v(m‘), pro s‘průměrná hodnota s‘ a variační koeficient v(s‘). Variační koeficienty v(m‘)
a v(s‘) mohou být známy z předchozích zkušeností, nebo se stanoví z následujících vztahů
[2,3]:
v(m‘) = v‘ / √n’, v(s‘) = 1 / √(2ν’)

(15)

kde n‘ označuje hypotetický rozsah souboru pro určení průměru m‘ a ν‘ hypotetický počet
stupňů volnosti s‘. Vstupní parametry v(m‘) a v(s‘) (nebo alternativně n‘ a ν‘) se často stanoví
na základě expertního odhadu nebo informací v dostupné literatuře (viz oddíl 6 této kapitoly).
Pokud se pro apriorní rozdělení veličiny X uvažuje normální rozdělení, je výhodné popsat apriorní hustotu pravděpodobnosti charakteristik m‘ a s‘ v následujícím tvaru [3,7]:

f Θ ' (μ , σ ) = ∞ ∞

σ −(1+ν ′+δ (n′ ))e

∫ ∫σ

−(1+ν ′+δ ( n′ ))

e

−

−

[

1
ν ' s′2 + n′ ( μ −m′ )2
2σ 2

1
2σ

= Cσ −(1+ν ′+δ (n′ ))e

[ν ' s′ +n′(μ −m′ ) ]
2

2

]

2

−

1
2σ 2

[ν ' s′ +n′(μ −m′ ) ]
2

2

(16)

dσdμ

−∞ 0

kde μ a σ představují hodnoty charakteristik m‘ a s‘ a δ(n‘) je tzv. heavyside function definovaná následujícím způsobem: δ(n‘ = 0) = 0; δ(n‘ > 0) = 1 (n‘ < 0 zde nemá význam). Za těchto předpokladů má posteriorní hustota pravděpodobnosti fΘ“(•) (12) stejný tvar jako apriorní
hustotu ve vztahu (16), avšak místo apriorních m‘, s‘, n‘ a ν‘ se uplatní posteriorní parametry
získané ze vztahů [3,4,7]:
n” = n + n’

ν” = ν + ν’ + δ(n”)

(17)

m” = (mn + m’n’) / n”
s” 2 = ( ν s 2 + ν’ s’ 2 + n m 2 + n’ m’ 2 - n” m” 2) / ν”
Výpočet vztahu (12) se tedy zjednoduší na vyčíslení posteriorních charakteristik podle (17).
Aktualizovaná hustota pravděpodobnosti f“(•) a distribuční funkce F“(•) se získá ze vztahů
(13) a (14). Kvantil se opět odhadne prostřednictvím Studentova t-rozdělení podobně jako ve
vztazích (2) a (3), avšak s využitím aktualizovaných charakteristik m“, s“, n“ a ν“:
xp = m“ + qt(p,ν“)√(1 + 1/n“) s“

(18)

Pokud se pro apriorní model veličiny X uvažuje lognormální rozdělení s počátkem
v nule a hustota pravděpodobnosti charakteristik fΘ‘(•) podle (16), lze s výhodou využít skutečnosti, že veličina Y = ln|X| má normální rozdělení. Průměr λ a směrodatná odchylka ζ veličiny Y se stanoví ze vztahů:

λ‘ = ln(m‘) – 0,5 ln[1 + (v‘)2]; ζ‘ = √{ln[1 + (v‘)2]}

λ=

∑ ln(x )
i

i

n

∑ [ln(x ) − λ ]

2

; ζ =

i

i

n −1

(19)

Podobně jako u varianty s normálním rozdělením se s využitím parametrů n, ν, n‘ a ν‘ ze
vztahu (17) odvodí aktualizované charakteristiky λ“, ζ“, n“ a ν“ [7] a kvantil se odhadne ze
vztahu:
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xp = eλ“ + qt(p,ν“)√(1 + 1/n“) ζ“

(20)

Poznamenejme, že při dlouhodobých sledováních se může ukázat, že směrodatnou odchylku s‘ lze považovat za známou (a tudíž deterministickou). V takovém případě platí
v(s‘) → 0 a ν‘ → ∞ (15) a také qt(p;+∞) = up. Vztahy (18) a (20) lze tedy přepsat následujícím
způsobem:
xp = m“ + up√(1 + 1/n“) s“; xp = eλ“ + up√(1 + 1/n“) ζ“

(21)

Při dlouhodobých sledováních může vyšetřovaná veličina X vykazovat konstantní variační koeficient v‘, který může být považován za známý. O průměru m‘ se dále předpokládá,
že je náhodná veličina se známým průměrem m‘ a variačním koeficientem v(m‘). Pokud se
pro apriorní model X použije lognormální rozdělení s počátkem v nule s parametry λ‘ a ζ‘
(používané v běžných softwarových produktech jako MS Excel, Mathcad, Matlab apod.), tak
ze vztahu (19) plyne, že parametr ζ‘ = √[ln(1 + v‘2)] je deterministická veličina. Průměr a
směrodatná odchylka parametru λ‘ = ln(m‘) – 0,5 ln[1 + v‘2] se přibližně stanoví ze vztahů:
mλ‘ ≈ ln(m‘) – 0,5 ln[1 + v(m‘)2] – 0,5 ln[1 + v‘2]; sλ‘ ≈ √[ln(1 + v(m‘)2)]

(22)

Pokud lze parametr λ popsat normálním rozdělením N(mλ‘, sλ‘), pak má posteriorní hustota
pravděpodobnosti fΘ“(•) opět normální rozdělení, avšak s parametry mλ“ a sλ“ [18]:

mλ '' =

mλ '

ζ '2
n

+ sλ ' ln (m )

ζ '2
n

2

+ sλ '

2

; sλ '' =

sλ '

ζ '2
n

2

ζ '2
n

+ sλ '

(23)
2

Aktualizovaná hustota pravděpodobnosti f“(•) a distribuční funkce F“(•) se získá ze vztahů
(13) a (14) s uvážením hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce lognormálního rozdělení s parametry λ“ a ζ‘.
V tomto oddíle jsou uvedeny pouze základní druhy konjugovaných rozdělení, která se
obvykle používají k popsání vlastností stavebních materiálů. Další druhy konjugovaných rozdělení jsou uvedeny např. v knihách [6,18,19]. Poznamenejme, že pokud nelze popsat veličinu
X a její parametry Θ konjugovanými rozdělením, je nezbytné vztahy (12) až (14) vyčíslit numericky. V některých případech však může být obtížné dosáhnout přijatelné přesnosti běžnými postupy [5] a je nutné využít speciální metody jako např. Metropolis-Hastingsův algoritmus [19].
5

AKTUALIZACE MODELU ODOLNOSTI NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY

Při aktualizaci modelu vlastnosti materiálu X lze kromě výsledků zkoušek využít také
informace o zatížení, kterému byl konstrukční prvek vystaven a které nevyvolalo poruchu.
Může být znám např. výsledek zatěžovací zkoušky prováděné v minulosti, nebo lze zatěžovací zkoušku naplánovat.
V dalším textu se předpokládá, že je znám apriorní model vyšetřované vlastnosti materiálu X popsaný hustotou pravděpodobnosti f‘(•) a distribuční funkcí F‘(•), které mohou být
známé z předchozích zkušeností, nebo mohou být stanoveny s využitím Bayesovského postupu popsaného v předchozích oddílech. Nejprve se uvažuje, že prvek byl vystaven známému
(deterministickému) zatížení l, které vyvolalo známý (deterministický) účinek e. Předpokládejme dále, že pokud nedošlo k poruše, pak P(X < e) = 0 (např. pokud zatížení vyvolalo
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v krajních vláknech průřezu ocelového nosníku napětí e, lze usuzovat, že pro mez kluzu oceli
platí P(fy < e) = 0).
V uvažovaném případě vychází aktualizovaná hustota pravděpodobnosti f“(•):
⎧0
... x < e
⎪⎪
f ' ' (x e ) = ⎨
f ' ( x)
⎪
... x ≥ e
⎪⎩ 1 − F' (e)

(24)

Pro aktualizovanou distribuční funkci F“(•) platí:
⎧0
⎪⎪
F' ' (x e ) = ⎨
F' ( x) − F' (e)
⎪
⎪⎩ 1 − F' (e)

... x < e
... x ≥ e

(25)

V některých případech ovšem nemusí být známá přesná hodnota zatížení l nebo jeho
účinku e – mohou být např. uváženy modelové nejistoty při stanovení účinku zatížení e, který
se neměří přímo, nebo je potřebné uvážit při výpočtu nejistoty měření. V podobných případech se popíše účinek zatížení jako náhodná veličina E s hustotou pravděpodobnosti fE(•),
která má v sobě zahrnovat všechny nejistoty týkající se stanovení účinku zatížení E. Aktualizovaná hustota pravděpodobnosti f“(•) se stanoví z hustoty pravděpodobnosti f“(•|e) (24) integrací přes náhodný účinek zatížení E:
f E (e )
de
1 − F' (e)
0
x

f ' ' ( x ) = ∫ f ' ' (x e )f E (e )de = f ' ( x) ∫
E

(26)

Aktualizovanou distribuční funkci F“(•) lze odvodit podobným způsobem:
F' ( x) − F' (e)
f E (e )de
1 − F' (e)
0
x

F' ' ( x ) = ∫ F' ' (x e )f E (e )de = ∫
E

(27)

Při aktualizaci modelu vlastnosti materiálu na základě vztahů (24) a (25), případně
(26) a (27) lze vycházet z předchozích zkušeností, nebo navázat na Bayesovský postup. Je
možné nejprve využít výsledků materiálových zkoušek a následně posteriorní model ještě aktualizovat na základě výsledku zatěžovací zkoušky.
6

NUMERICKÝ PŘÍKLAD

V předchozích oddílech se provádí teoretický rozbor aktualizace modelu vlastnosti na
základě materiálových zkoušek, nebo s využitím výsledků zatěžovací zkoušky. Popsané postupy se v tomto oddíle názorně ukáží na příkladu stanovení charakteristické a návrhové hodnoty meze kluzu oceli při hodnocení spolehlivosti prvku existující konstrukce.
6.1

Zadání
Ověřuje se spolehlivost prvku, který je součástí ocelové konstrukce vybudované v 70.
letech 20. století. Cílem rozboru je na základě dostupných dat stanovit charakteristickou a návrhovou hodnotu meze kluzu konstrukční oceli.
Charakteristická hodnota xk se v souladu s ČSN EN 1990 [8] uvažuje jako 5% dolní
kvantil příslušného rozdělení pravděpodobností, pk = 0,05. Návrhová hodnota xd se stanoví
jako dolní kvantil, který odpovídá pravděpodobnosti [8]:
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pd = P(X ≤ xd ) = Φ(-0,8β) = Φ(-0,8×3,8) = 1,2×10-3

(28)

kde Φ(•) značí distribuční funkci normované normální veličiny [4] a β směrný index spolehlivosti, který se uvažuje podle [1,4] hodnotou 3,8. Poznamenejme, že pravděpodobnost pd se
často zaokrouhluje na 0,001.
Předpokládá se, že při hodnocení existujícího prvku je k dispozici původní projektová
dokumentace, z které je zřejmé, že nosný prvek je z oceli třídy S235. Z rozsáhlých pravděpodobnostních analýz vlastností konstrukčních ocelí vyráběných v Československu v letech
1971 až 1975 [11,12,13] se stanovily následující statistické charakteristiky meze kluzu oceli
třídy S235:
m’ ≈ 294 MPa; v’ ≈ 0,1

(29)

Poznamenejme, že podobné údaje lze stanovit i z podkladů JCSS [7], kde se však uvádí poněkud nižší variační koeficient, v‘ = 0,08. Uvažovaná hodnota (29) může být tedy v některých
případech poněkud konzervativní. Pro apriorní model meze kluzu se dále uvažuje normální
nebo lognormální rozdělení s počátkem v nule (dále značeno LN0).
V Tab. 1 se uvádí orientační charakteristiky pro apriorní modely vybraných základních veličin, přesnější hodnoty se uvádějí např. v dokumentu JCSS [7]. Poznamenejme, že
charakteristické hodnoty se obvykle určí z platných normových předpisů.
Tab. 1. Orientační charakteristiky apriorních modelů.
Charakteristická
Veličina
Jednotka
hodnota
Pevnost betonu v tlaku

MPa

fck

Mez kluzu betonářské výztuže

MPa

fyk

Mez kluzu konstrukční
oceli
Stálé zatížení

MPa

fyk

kN/m2

gk

Užitné zatížení

kN/m2

qk

Průměr
m‘
f ck
LN0, N
1 − 2v'
f
LN0, N ~ yk
1 − 2v'
f
LN0, N ~ yk
1 − 2v'
N
gk
Gum,
0,25qk
Gamma

Rozdělení

Variační
koef. v‘

0,1 - 0,2
0,05
0,08 –
0,12
0,1
0,8

Gum značí Gumbelovo rozdělení maximálních hodnot [4].

Dokument JCSS [7] doporučuje při použití Bayesovského postupu považovat apriorní
informaci uvedenou v Tab. 1 pro konstrukční oceli za relativně „silnou“. To popisuje vysoká
doporučená hodnota hypotetického počtu vzorků n‘ ≈ 50, na základě kterých se stanovil průměr m‘. Zde se při dalším výpočtu uvažuje konzervativně n‘ = 5.
Pro variační koeficient apriorní směrodatné odchylky v(s‘) pro pevnost betonu v tlaku
doporučuje dokument ISO 2394 [2] hodnotu 0,3, která je dále (opět poněkud konzervativně)
uvažována pro vyšetřovanou mez kluzu oceli S235. S uvážením charakteristik (29) plyne ze
vztahů (15):
v(m‘) = 0,0447; ν’ = 5

(30)

Poznamenejme, že hypotetický počet stupňů volnosti ν‘ směrodatné odchylky s‘ je zaokrouhlen dolů na celá čísla.
Uvažované apriorní informace jsou doplněny velmi malým počtem zkoušek, n = 3 a
ν = n – 1 = 2:
x1 = 275 MPa, x2 = 261 MPa, x3 = 313 MPa
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Ze vztahů (1) vychází:
m = 283 MPa, s = 26,9 MPa, v = 0,0951

(32)

Z numerických hodnot (32) se zdá, že mez kluzu zkoušené oceli dobře odpovídá apriornímu
modelu. V případě pochybností by se statistickými postupy měla ověřit hypotéza, že zkoušený
materiál pochází ze základního souboru popsaného apriorním modelem. Tzv. testování hypotéz je podrobně vysvětleno ve skriptech [10].
6.2

Odhad kvantilů podle EN 1990 [8] a kvantily teoretického modelu
Nejprve se odhadnou kvantily na základě výsledků zkoušek podle dokumentů [1,8].
Za předpokladu normálního rozdělení ze vztahů (2) a (3) pro charakteristickou a návrhovou
hodnotu plyne:

xkN = 283×[1 + qt(0,05;2)√(1 + 1/3)×0,0951] = 283×[1 – 3,37×0,0951] = 192 MPa
xdN = 283×[1 + qt(0,0012;2)√(1 + 1/3)×0,0951] = 283×[1 – 23,5×0,0951] = -350 MPa (33)
Ukazuje se, že při malém počtu zkoušek nelze návrhovou hodnotu určit s využitím vztahů (2)
a (3). V uvažovaném případě se návrhová hodnota stanoví s využitím dílčího součinitele γm:
xdN = xdk / γm = 192 / 1,15 = 167 MPa

(34)

Pro rozdělení LN0 se kvantily odhadnou ze vztahu (4):
2
2
xkLN0 = 283 × e −3,37 ln (1+0,0951 )−0,5 ln (1+0, 0951 ) = 206 MPa

xdLN0 = 283 × e

(

)

(

− 23, 5 ln 1+ 0 , 09512 − 0 , 5 ln 1+ 0 , 09512

) = 30 MPa

(35)

Charakteristická hodnota pro rozdělení LN0 vychází vyšší než pro normální rozdělení. Tato
skutečnost je způsobena tím, že rozdělení LN0 je definováno pouze pro kladné hodnoty a má
kladnou šikmost. Jeho hodnoty jsou proto v porovnání s normálním rozdělením vychýleny
doprava (směrem k vyšším hodnotám). Opět se ukazuje, že v tomto případě nelze návrhovou
hodnotu stanovit na základě tří zkoušek a je potřeba využít součinitel γm:
xdN = xdk / γm = 206 / 1,15 = 179 MPa

(36)

Pokud jsou k dispozici dostatečné a věrohodné předchozí informace a nevznikají pochyby o skutečných vlastnostech vyšetřovaného materiálu, lze kvantily odhadnout přímo
z apriorních modelů. Tento postup se však využívá spíše výjimečně, např. pokud jsou známé
výsledky předchozích zkoušek materiálu a je možné vyloučit změnu vlastností během provozu konstrukce. Ze vztahů (5) a (6) vyplývá:
xkN = 294 + u0,05×0,1×294 = 294 + (-1,645)×29,4 = 245 MPa
xdN = 294 + u1,2×10-3×0,1×294 = 294 + (-3,040)×29,4 = 204 MPa
xkLN0 = 294e −1,645 ln (1+ 0,1 )−0,5 ln (1+0,1 ) = 248 MPa
2

(37)

2

2
2
xdLN0 = 294e −3, 040 ln (1+0,1 )−0,5 ln (1+0,1 ) = 216 MPa

S využitím dílčího součinitele γm vychází:
xdN = 245 / 1,15 = 213 MPa; xdLN0 = 248 / 1,15 = 215 MPa;

(38)

Z výsledků (37) a (38) je opět patrné, že kvantily rozdělení LN0 jsou vyšší než u normálního rozdělení. Významnější rozdíl (6 %) je především mezi návrhovými hodnotami stanovenými podle vztahů (5) a (6).
6.3

Odhad kvantilů prostřednictvím Bayesovského postupu
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V předchozí části se ukazuje, že kvantily stanovené z apriorního modelu jsou významně vyšší než odhady kvantilů stanovené z malého počtu zkoušek. V takovémto případě tedy
může být výhodné využít Bayesovský postup. Nejdříve se uvažuje normální rozdělení veličiny X a hustota pravděpodobnosti charakteristik m‘ a s‘ podle vztahu (16). Ze vztahů (17) se
stanoví aktualizované parametry:
n” = 3 + 5 = 8

ν” = 2 + 5 + 1 = 8

(39)

m” = (283×3 + 294×5) / 8 = 290 MPa
s” = √[(2×26,9 + 5×29,42 + 3×2832 + 5×293,82 – 8×289,72) / 8] = 27,3 MPa
2

Na Obr. 2 jsou naznačeny hustoty pravděpodobnosti – apriorní f‘(x|m‘,s‘), posteriorní
f“(x|m“,s“) a normálního rozdělení fN(x|m“,s“).
0,015
fN(x|m“,s“)

f(x)

f“(x|m“,s“)

0,01

0,005
f‘(x|m‘,s‘)
0
200

250

300

350

x [MPa]

Obr. 2. Apriorní a posteriorní hustoty pravděpodobnosti.
Obr. 2 naznačuje, že posteriorní hustota pravděpodobnosti f“(x|m“,s“) nemá normální rozdělení, které se předpokládá u apriorního modelu.
Ze vztahu (18) a s využitím součinitele spolehlivosti γm se odhadnou kvantily:
xk = 290 + qt(0,05;8)√(1 + 1/8)×27,3 = 290 – 1,86√(1 + 1/8)×27,3 = 236 MPa
xd = 290 + qt(0,0012;8)√(1 + 1/8)×27,3 = 290 – 4,37√(1 + 1/8)×27,3 = 163 MPa
xd = 236 / 1,15 = 205 MPa

(40)

Z výsledků (40) je patrné, že návrhová hodnota stanovená z aktualizovaného modelu
se může významně lišit od hodnoty určené prostřednictvím součinitele γm. V takovýchto případech je důležité obezřetně uvážit, která hodnota se použije při hodnocení konstrukce.
V uvažovaném případě se zdá, že hodnota 205 MPa poskytuje lepší odhad skutečné návrhové
pevnosti. Hodnota stanovená z kvantilu Studentova t-rozdělení může být poměrně konzervativní vzhledem k malém počtu stupňů volnosti, n“ = 8. Poznamenejme, že charakteristická
hodnota stanovená Bayesovským postupem je o více než 20 % vyšší než charakteristická
hodnota stanovená na základě zkoušek.
Na Obr. 3 je znázorněna závislost charakteristické hodnoty xk na variačním koeficientu apriorní směrodatné odchylky v(s‘), který je v příkladu uvažován poněkud konzervativně
hodnotou 0,3 doporučenou pro pevnost betonu v tlaku.
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Obr. 3. Závislost charakteristické hodnoty xk na variačním koeficientu v(s‘).
Obr. 3 naznačuje, že hledaný kvantil se pro n‘ = 5 příliš s variačním koeficientem směrodatné
odchylky v(s‘) nemění (změny kolem 5 %). Podobný závěr platí v uvažovaném případě zřejmě pro n‘ ≥ 1. Pro n‘ = 0 je naopak závislost na v(s‘) významná a odhad kvantilu se může lišit
až o 20 %.
Pokud se pro apriorní model vyšetřované vlastnosti předpokládá rozdělení LN0, pak
se nejprve vyčíslí ze vztahu (19) charakteristiky transformované veličiny Y:

λ‘ = ln(294) – 0,5 ln[1 + (0,1)2] = 5,678; ζ‘ = √{ln[1 + (0,1)2]} = 0,10

λ=
ζ =

ln(275) + ln (261) + ln (313)
= 5,642;
3

[ln(275) − 5,645]2 + [ln(261) − 5,645]2 + [ln(313) − 5,645]2
2

(41)
= 0,0935

Ze vztahu (17) vyplývá:
n” = 3 + 5 = 8
ν” = 2 + 5 + 1 = 8
(42)
λ” = (5,642×3 + 5,678×5) / 8 = 5,665
ζ” = √[(2×0,09352 + 5×0,09982 + 3×5,6422 + 5×5,6782 – 8×5,66452) / 8] = 0,0933

Kvantily se odhadnou ze vztahu (20):
xk = e5,6645 + qt(0,05;8)√(1 + 1/8) 0,0933 = e5,6645 – 1,86√(1 + 1/8) 0,0933 = 240 MPa
xd = e5,6645 + qt(0,0012;8)√(1 + 1/8) 0,0933 = e5,6645 – 4,37√(1 + 1/8) 0,0933 = 187 MPa
xd = 240 / 1,15 = 209 MPa

(43)

Pokud lze variační koeficient v‘ považovat za konstantní (v případě dlouhodobých sledování) a apriorní rozdělení veličiny X je LN0, odhadnou se apriorní charakteristiky průměru
transformované veličiny Y ze známého průměru m‘ a jeho variačního koeficientu v(m‘) podle
vztahu (22):
mλ‘ ≈ ln(294) – 0,5 ln[1 + 0,04472] – 0,5 ln[1 + 0,12] = 5,677;
sλ‘ ≈ √[ln(1 + 0,04472)] = 0,0447

(44)

Parametr ζ‘ je deterministická veličina:

ζ‘ ≈ √[ln(1 + 0,12)] = 0,10
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Pro normální rozdělení parametru λ‘, N(mλ‘, sλ‘), má posteriorní hustota pravděpodobnosti
opět normální rozdělení s parametry mλ“ a sλ“ podle vztahů (23):

mλ " =

5,677

0,10 2
+ 0,0447 2 ln (283)
3
= 5,665; sλ " =
0,10 2
2
+ 0,0447
3

0,0447 2

0,10 2
3

0,10 2
+ 0,0447 2
3

= 0,0353

(46)

Aktualizovaná hustota pravděpodobnosti f“(•) a distribuční funkce F“(•) se získá ze vztahů
(13) a (14) s uvážením hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce lognormálního rozdělení s parametry λ“ a ζ‘. Obr. 4 ukazuje apriorní a posteriorní hustotu pravděpodobnosti parametru λ (obě normální rozdělení).
15
f(λ)
f“(λ|mλ“,sλ“)

10

f‘(λ|mλ‘,sλ‘)

5

0

λ
5,5

5,6

5,7

5,8
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Obr. 4. Apriorní a posteriorní hustota pravděpodobnosti parametru λ.
Z aktualizované distribuční funkce meze kluzu lze stanovit charakteristickou a návrhovou hodnotu:
xk = 242 MPa; xd = 209 MPa; xd = 242 / 1,15 = 211 MPa

(47)

V tomto případě se ukazuje, že návrhová hodnota stanovená z distribuční funkce se
přibližně shoduje s návrhovou hodnotou určenou s využitím součinitele γm. Charakteristická
hodnota se liší pouze nepatrně od hodnoty stanovené pro předchozí variantu výpočtu, kde se
uvažovala apriorní hustota pravděpodobnosti charakteristik Θ podle vztahu (16).
Obr. 5 naznačuje závislost charakteristické hodnoty na deterministickém variačním
koeficientu v‘.
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Obr. 5. Závislost charakteristické hodnoty xk na variačním koeficientu v‘.
Obr. 5 ukazuje, že charakteristická hodnota významně závisí na apriorním variačním
koeficientu v‘. Poznamenejme však, že hodnoty v‘ > 0,1 mohou být pro konstrukční oceli
konzervativní.
6.4

Porovnání odhadu kvantilů
V předchozích částech je uveden výpočet kvantilů vycházející z různých předpokladů.
V Tab. 2 se porovnávají stanovené charakteristické a návrhové hodnoty.

Tab. 2. Stanovené charakteristické a návrhové hodnoty [MPa].
Lognormální rozdělení
Normální rozdělení X‘
s počátkem v nule X‘
Varianta výpočtu
xd (teorexd (teorexk
xk
xk / γ m
xk / γ m
tic. mod.)
tic. mod.)
Ze zkoušek (EN 1990)
192
167
206
179
Kvantil apriorního rozdělení
245
204
213
248
216
215
163
206
240
187
209
Apriorní hustota Θ podle (16) 236
Známý var. koeficient v‘
242
209
211
Z Tab. 2 je patrné, že odhady kvantilů stanovené na základě tří zkoušek mohou být
značně konzervativní v porovnání s odhady stanovenými prostřednictvím Bayesovského postupu. Naopak stanovení kvantilu pouze s využitím apriorního rozdělení může vést k mírně
nadhodnoceným odhadům. Při výpočtu návrhové hodnoty na základě Bayesovského postupu
je dále potřebné rozhodnout, zda je vhodné použít teoretický model nebo součinitel γm. Obvykle se při malém počtu zkoušek doporučuje stanovit návrhovou hodnotu jako podíl charakterické hodnoty a součinitele γm.
6.5

Aktualizace na základě zkoušek
V dalším rozboru předpokládejme, že nejsou k dispozici výsledky zkoušek (31). Je
znám apriorní model meze kluzu – uvažuje se normální rozdělení nebo LN0 s parametry
podle (29). Poznamenejme, že průměr m‘ = 294 MPa a variační koeficient v‘ = 0,1 se dále
uvažují jako deterministické hodnoty.
Dále je znám výsledek zatěžovací zkoušky. Konstrukce přenesla známé zatížení l, které vyvolalo napětí e = 259 MPa. Ze vztahů (24) a (25) vyplývá (x ≥ e):
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f ( N ) " (x e ) =

f N ' ( x m' , v'×m')
1 − FN ' (e m' , v'×m')

=

f N ' ( x 294;29,4)
1 − FN ' (e 294;29,4)

f N ' ( x 294;29,4)

=

1 − 0,115

=

= 1,13 f N ' ( x 294;29,4)
f (LN0 ) " (x e ) =
F( N ) " (x e ) =

f LN0 ' ( x 294;29,4)
1 − FLN0 ' (e 294;29,4)

FN ' ( x 294;29,4) − 0,115
1 − 0,115

F(LN0 ) " (x e ) =

f LN0 ' ( x 294;29,4)

=

1 − 0,109

= 1,12 f LN0 ' ( x 294;29,4)

(48)

= 1,13 FN ' ( x 294;29,4) − 0,13

FLN0 ' ( x 294;29,4) − 0,109
1 − 0,109

= 1,12 FLN0 ' ( x 294;29,4) − 0,12

Pro x < e nabývají všechny funkce (48) hodnoty 0. Poznamenejme, že posteriorní funkce
označené indexy (N) a (LN0) nejsou hustoty pravděpodobnosti nebo distribuční funkce normálního nebo LN0 rozdělení.
Obr. 6 naznačuje aktualizované hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce pro obě
uvažovaná apriorní rozdělení.
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Obr. 6. Apriorní a posteriorní hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce.
Z aktualizovaných distribučních funkcí (48) se odvodí hledané kvantily:
⎞
−1 ⎛ p + 0,13
x pN = FN ⎜
294;29,4 ⎟;
⎝ 1,13
⎠

⎞
−1 ⎛ p + 0,12
294;29,4 ⎟
x pLN 0 = FLN0 ⎜
⎝ 1,12
⎠

(49)

kde F-1(•|m,s) značí inverzní distribuční funkci příslušného rozdělení pravděpodobností
s průměrem m a směrodatnou odchylkou s. Ze vztahů (49) plyne:
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xkN = xkLN0 = 264 MPa; xdN = xdLN0 = 259 MPa; xdN = xdLN0 = 264 / 1,15 = 230 MPa (50)
Návrhová hodnota stanovená z teoretického modelu se přibližně rovná zjištěnému
účinku zatížení při zkoušce. Návrhová hodnota stanovená na základě součinitele γm je nižší
než účinek zatížení při zkoušce a je konzervativní ji uvažovat při hodnocení konstrukce. Rozdíl mezi apriorními modely (normální nebo LN0 rozdělení) je v tomto případě zanedbatelný.
Označme dále poměr účinku zatížení při zatěžovací zkoušce e a tabulkové charakteristické hodnoty meze kluzu fyk jako ε, ε = e / fyk = e [MPa] / 235. Obr. 7 naznačuje vliv poměru
ε na vypočtenou návrhovou hodnotu.
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Obr. 7. Závislost návrhové hodnoty xd na poměru ε.
Obr. 7 naznačuje, že návrhovou hodnotu ovlivní až výsledky zatěžovacích zkoušek,
kde ε > 0,9. Jedná se o poměrně vysoká zatížení a zvyšuje se pravděpodobnost, že při zatěžovací zkoušce dojde k poruše. Zatížení při takovéto zkoušce by měla být stanovena
s přihlédnutím k:
− úsporám v případě příznivého výsledku zkoušky,
− nákladům spojeným s poruchou při zatěžovací zkoušce,
− pravděpodobnosti poruchy při zatěžovací zkoušce,
− nákladům na zatěžovací zkoušku.
Návrh zatěžovací zkoušky je podrobně popsán např. v knize JCSS [6].
Často je potřebné při stanovení účinku zatížení při zatěžovací zkoušce uvážit nejistoty
vyplývající z modelových nejistot nebo nejistot měření. Předpokládejme proto, že nejistoty
při stanovení účinku zatížení lze popsat rozdělením LN0 s průměrem 1 a variačním koeficientem 0,1 [7]. Účinek zatížení E se dále popisuje hustotou pravděpodobnosti fE,LN0(e;0,1e).
Apriorní charakteristiky meze kluzu i výsledek zatěžovací zkoušky e zůstávají stejné jako
v předchozím rozboru. Ze vztahů (26) a (27) vyplývá (x ≥ e):
x

f ( N ) "(x ) = f N ' ( x) ∫

f E ,LN0 (e )

1 − FN ' (e)
0

x

de; f (LN0 ) " ( x ) = f LN0 ' ( x) ∫

f E ,LN0 (e )

1 − FLN0 ' (e)
0

de

x
FN ' ( x) − FN ' (e)
F ' ( x) − FLN0 ' (e)
F( N ) " ( x ) = ∫
f E ,LN0 (e )de; F(LN0 ) " ( x ) = ∫ LN0
f E ,LN0 (e )de
1 − FLN0 ' (e)
1 − FN ' (e)
0
0
x

(51)

Pro x < e nabývají všechny funkce (51) hodnoty 0.
Obr. 8 naznačuje aktualizované hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce pro
uvažovaná apriorní rozdělení stanovené ze vztahů (51) a pro účinek zatížení E.
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Obr. 8. Hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce.
Z aktualizovaných distribučních funkcí (51) se z podmínky F“(xp) = p stanoví hledané
kvantily:
xkN = xkLN0 = 261 MPa;
xdN = 231 MPa; xdLN0 = 233 MPa; xdN = xdLN0 = 261 / 1,15 = 227 MPa

(52)

Charakteristické hodnoty (52) se přibližně rovnají hodnotám stanoveným ve variantě
s deterministickým účinkem zatížení e. Významně se však liší návrhová hodnota, která je
podstatně nižší než průměr účinku zatížení. Ukazuje se, že zanedbání nejistot při stanovení
účinku zatížení může vést k nadhodnocení návrhové hodnoty.
Obr. 9 naznačuje závislost charakteristické a návrhové hodnoty na variačním koeficientu účinku zatížení VE.
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Obr. 9. Závislost charakteristické a návrhové hodnoty na variačním koeficientu VE.
Z Obr. 9 vyplývá, že variační koeficient VE má malý vliv na charakteristickou hodnotu
xk. Naopak návrhová hodnota xd významně závisí na koeficientu VE. Rozdíl mezi odhadnutými kvantily pro apriorní rozdělení X normální a LN0 je pro VE < 0,2 zanedbatelný.
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ZÁVĚRY

Stanovení charakteristických a návrhových hodnot vlastností materiálů je důležitým
krokem hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí, při kterém se uplatňují různé pravděpodobnostní postupy. Poznatky o vlastnostech materiálu se často získávají prostřednictvím
omezeného počtu zkoušek – malý počet zkoušek však může vést ke značným statistickým nejistotám a následně ke konzervativním odhadům charakteristické, nebo návrhové hodnoty.
Proto je vhodné využít apriorní (předchozí) informace o vlastnostech materiálu a tyto znalosti
kombinovat s výsledky zkoušek na základě Bayesovských postupů.
V obecných případech může být hodnocení prostřednictvím Bayesovských postupů
výpočetně náročné. Významné zjednodušení přináší použití tzv. konjugovaných rozdělení. Při
použití Bayesovského postupu lze při nízkém počtu zkoušek a věrohodných apriorních informacích dosáhnout významného zvýšení charakteristických nebo návrhových hodnot
v porovnání s odhady založenými pouze na výsledcích zkoušek. Je však potřeba zdůraznit, že
nesprávné apriorní informace mohou vést ke špatným posteriorním (aktualizovaným) modelům a proto se při použití Bayesovských postupů doporučuje zvýšená obezřetnost.
Při aktualizaci modelu vlastnosti materiálu lze kromě výsledků zkoušek využít také informace o zatížení, kterému byl konstrukční prvek vystaven např. při zatěžovací zkoušce. Je
důležité uvážit možné nejistoty stanovení účinku zatížení; jejich zanedbání může vést
k nadhodnocení zejména návrhové hodnoty. Návrhovou hodnotu významně ovlivňují pouze
výsledky zatěžovacích zkoušek s relativně vysokým zatížením, kdy se však zvyšuje nebezpečí
poruchy při zkoušce. Takováto zkouška má být navržena s ohledem na:
− úspory v případě příznivého výsledku zkoušky,
− náklady na zatěžovací zkoušku,
− náklady spojené s poruchou při zkoušce,
− pravděpodobnost poruchy při zkoušce.
Numerický příklad stanovení charakteristické a návrhové hodnoty meze kluzu oceli
S235 naznačuje, že odhady založené na různých apriorních modelech (normální rozdělení nebo lognormální s počátkem v nule) se navzájem významně neliší. Obecně se však doporučuje
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kriticky zvážit, zda má být návrhová hodnota stanovena z charakteristické hodnoty a součinitele spolehlivosti materiálu γm, nebo zda má být stanovena přímo z aktualizovaného modelu
vlastnosti. Ukazuje se, že odhady kvantilů stanovené na základě tří zkoušek mohou být značně konzervativní v porovnání s odhady stanovenými aktualizací apriorních informací na základě Bayesovských postupů.

POUŽITÉ SYMBOLY – LATINSKÁ ABECEDA
A ............... jev A
B ............... jev B
C ............... konstanta, která normalizuje hustotu pravděpodobnosti
e ................ známý (deterministický) účinek zatížení l při zatěžovací zkoušce
E ............... účinek zatížení uvažovaný jako náhodná veličina
g................ stálé zatížení
f(•) ............ hustota pravděpodobnosti
fc................ pevnost betonu v tlaku
fy ............... mez kluzu oceli
F(•)............ distribuční funkce
kn ............... součinitel pro stanovení kvantilu na základě zkoušek
l................. známé (deterministické) zatížení při zatěžovací zkoušce
LN0(m,s) .. lognormální rozdělení s počátkem v nule a s průměrem m a směrodatnou odchylkou s
m ............... průměr vyšetřované vlastnosti X
n................ počet zkoušek
N(m,s)....... normální rozdělení s průměrem m a směrodatnou odchylkou s
p................ pravděpodobnost odpovídající hledanému kvantilu
P(•)............ pravděpodobnost
q................ užitné zatížení
qt ............... kvantil Studentova t-rozdělení
s ................ směrodatná odchylka vlastnosti X
up............... kvantil normovaného normálního rozdělení odpovídající pravděpodobnosti p
v ................ variační koeficient vlastnosti X
VE .............. variační koeficient účinku zatížení E
w ............... šikmost veličiny X
x0 ............... dolní mez rozdělení pravděpodobnosti (x0 = 0 pro lognormální rozdělení
s počátkem v nule, x0 = - ∞ pro normální rozdělení)
xd ............... návrhová hodnota vlastnosti X
xi ............... vlastnost stanovená i-tou zkouškou
xk ............... charakteristická hodnota vlastnosti X
X ............... vlastnost materiálu (náhodná veličina)

POUŽITÉ SYMBOLY – ŘECKÁ ABECEDA

γm .............. součinitel spolehlivosti materiálu
δ(•)............ heavyside function

ε ................ poměr účinku zatížení při zatěžovací zkoušce e a tabulkové charakteristické hodnoty meze kluzu fyk
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ζ ................ směrodatná odchylka veličiny Y = ln|X|, pokud X má lognormální rozdělení
s počátkem v nule
θ................ realizace vektoru charakteristik (parametrů) vlastnosti X
Θ............... náhodný vektor charakteristik (parametrů) vlastnosti X
λ ................ průměr veličiny Y = ln|X|, pokud X má lognormální rozdělení s počátkem v nule
μ................ hodnota náhodného apriorního průměru m‘
ν ................ počet stupňů volnosti
ξ................ vektor integračních proměnných
σ ............... hodnota náhodné apriorní směrodatné odchylky s‘
Φ(•)........... distribuční funkce normované normální veličiny
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AKTUALIZACE SPOLEHLIVOSTI ŽELEZOBETONOVÉ
KONSTRUKCE NA ZÁKLADĚ ZKOUŠEK

1

Karel Jung1
Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze

Souhrn
Cílem příspěvku je ukázat princip ověření spolehlivosti železobetonové stropní konstrukce na základě zkoušek materiálů. Postup je rozdělen na tři části. První je ověření spolehlivosti pomocí statických dat úvodního návrhu konstrukce. Druhým krokem je aktualizace
spolehlivosti na základě zkoušek materiálových vlastností pevnosti betonu, meze kluzu oceli a
výsledků měření tloušťky krycí vrstvy. Třetím krokem je ověření spolehlivosti na základě
provedené zatěžovací zkoušky hodnocené konstrukce.
1

ÚVOD

Pro příklad je použita železobetonová konstrukce stropu administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové trámky šířky 17 cm a výšky 44 cm. Rozpětí konstrukce
je l = 5,7 m. Jednoduché schéma konstrukce je uvedeno na Obr. 1 a 2.

Obr. 1. Typické podlaží – podélný řez (rozměry v cm).
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Obr. 2. Uspořádání výztuže (jednotky v m).

2

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCE

Pro ověření časově nezávislé spolehlivosti železobetonové stropní konstrukce je nutné
pro mezní stav únosnosti definovat funkci mezního stavu. Funkci mezního stavu je možné
vyjádřit ve tvaru (1) a podrobně rozepsat ve tvaru (2)
g (X) = M Ru− M Sd

(1)

kde MRu je mezní ohybový moment a MSd je návrhový ohybový moment od zatížení. Předpokládá se, že nosný prvek je spolehlivý v případě splnění podmínky dané nerovností g(X) > 0.
g ( X) = ξ R × AS × f y × (h − a ) × [1 − 0.5

AS × f y
ξ × ( D + Q) × L2
]− E
8
b × (h − a ) × f c

(2)

Základní veličiny použité pro ověření spolehlivosti ve vztahu (2) jsou uvedeny a popsány v Tab. 1. a jsou v souladu s doporučeními Joint Committee on Structural Safety (JCSS)
[14]. Předpokládá se, že některé veličiny jsou deterministické (DET), další náhodné
s normálním rozdělením (N), lognormálním (LN) nebo gamma (GAMMA) rozdělením.
Tab. 1. Vlastnosti základních proměnných.
Základní
proměnné

Název proměnné

Materiálové
vlastnosti

Pevnost betonu
v tlaku
Pevnost oceli
Výška průřezu
Šířka průřezu
Krycí vrstva +
osa výztuže
Rozpětí
Plocha výztuže
Modelové nejistoty odolnosti
Modelové nejistoty zatížení
Stále zatížení
Užitné zatížení

Geometrická data

Modelové
nejistoty
Zatížení

Symbol

Typ rozdě- Jedlení
notky

Průměr

Směrodatná
odchylka

fc

LN

MPa

15

3,0

fy
h
B

N
DET
DET

MPa
m
m

320
0,44
0,17

25,6

a=c+∅/2
L
As

GAMMA

m

0,048

0,020

DET
DET

m
m2

5,7
6,03·10-4

ξR

LN

-

1,0

0,2

ξE

LN

-

1,0

0,05

D
Q

N
GAMMA

kN/m2
kN/m2

5,6
0,85

0,28
0,68
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Součinitelé modelových nejistot ξR a ξE jsou náhodné veličiny vyjadřující nepřesnosti
a neurčitosti příslušných teoretických modelů odolnosti a účinků zatížení. Součinitelé modelových nejistot ohybové odolnosti i nejistot účinku zatížení mají lognormální rozdělení (LN),
průměr μ =1. Směrodatná odchylka nejistoty odolnosti je ξR = 0,2 a ξE = 0,05.
Výsledný index spolehlivosti β se rovná β1 = 3,83 a pravděpodobnost poruchy
pf1 = 1,08×10-4. Výpočet indexu spolehlivosti byl proveden analytickou metodou FORM v
programu VaP 2.2 [11]. Tato metoda je podrobně popsaná ve skriptech [9] nebo ve sborníku
[10]. Rozbor pro charakteristickou hodnotu užitného zatížení Qk = 3,5 kN/m2 ukazuje, že index spolehlivosti β1 vyhovuje požadavkům na konstrukce s rozsáhlými náklady na zajištění
bezpečnosti a s velkými následky poruchy, viz doporučené hodnoty podle JCSS [14] v Tab. 2.
Při nárůstu zatížení v důsledku např. změny účelu využití a při nárůstu zatížení se, ale budova
stane nevyhovující.
Tab. 2. Doporučené hodnoty indexu spolehlivosti β.
Relativní náklady na Malé následky poru- Střední následky po- Velké následky porubezpečnostní zajištěchy
ruchy
chy
ní
Rozsáhlé
β = 3,1 (pF ≈ 10-3)
β = 3,3 (pF ≈ 5x10-4)
β = 3,7 (pF ≈ 10-4)
Střední
β = 3,7 (pF ≈ 10-4)
β = 4,2 (pF ≈ 10-5)
β = 4,4 (pF ≈ 5x10-6 )
-5
-5
Nízké
β = 4,2 (pF ≈ 10 )
β = 4,4 (pF ≈ 5x10 )
β = 4,7 (pF ≈ 10-6)
3

AKTUALIZACE SPOLEHLIVOSTI NA ZÁKLADĚ MATERIÁLOVÝCH
ZKOUŠEK

Prvním krokem pro aktualizaci spolehlivosti konstrukce je aktualizace na základě
vlastností materiálů. V předkládaném příkladě jsou to experimentálně ověřené vlastnosti
− mez kluzu oceli fy
− pevnost betonu fc
− tloušťka krycí vrstvy c.
Tyto vlastnosti byly ověřeny na základě materiálových zkoušek a měření konstrukce.
Tab. 3. Naměřené tloušťky krycí vrstvy [mm].
70
40
80
70
60
80
50
90
50
60
50
70
Tab. 3. ukazuje výsledky 12 měření tloušťky krycí vrstvy. Celkový průměr měření je
64,17 mm. Zde je nutné poznamenat, že původní hodnota krycí vrstvy je 40 mm - tedy méně
než experimentálně ověřená. Proto uvažované rameno působící síly ve výztuži je menší. Aktualizovaná data proto nevedou ke zvýšení aktualizovaného indexu spolehlivosti β2.
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Tab. 4. Statistické vyhodnocení experimentálních měření tloušťky krycí vrstvy.
Charakteristika
Průměr
64,17 mm
Chyba stř. hodnoty
4,345
Medián
65,00
Modus
70,00
Směr. odchylka
15,050 mm
Rozptyl výběru
226,515
Špičatost
-0,848
Šikmost
0,096
Rozdíl max-min
50
Minimum
40
Maximum
90
Součet
770
Počet
12
Největší (1)
90
Nejmenší (1)
40
Další experimentálně ověřené vlastnosti pevnost betonu a pevnost oceli jsou větší než
původně předpokládané vlastnosti. Výsledky experimentálních testů jsou uvedeny v Tab. 5.
pro mez kluzu oceli a v Tab. 7 pro pevnost betonu v tlaku.

367,0

Tab. 5. Mez kluzu oceli [MPa], experimentální výsledky.
344,3
354,0
338,6
316,6
323,2
338,0

370,1

Pro další aktualizaci pravděpodobnosti je provedeno vyhodnocení těchto výsledků,
pomocí statistických metod popsaných v kapitole Základy statistických metod [10].
Tab. 6. Statistické vyhodnocení experimentálních měření meze kluzu oceli.
Charakteristika
Průměr
343,98 MPa
Chyba stř. hodnoty
6,759
Medián
341,45
Modus
Směr. odchylka
19,12 MPa
Rozptyl výběru
365,55
Špičatost
-1,03
Šikmost
0,03
Rozdíl max-min
53,5
Minimum
316,6
Maximum
370,1
Součet
2751,8
Počet
8
Největší (1)
370,1
Nejmenší (1)
316,6
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14,2
19,7

Tab. 7. Pevnost betonu v tlaku [MPa], experimentální výsledky.
13,0
17,9
19,5
13,8
14,3
17,4
17,1
17,4
10,7
16,7
15,9
16,7
13,4
19,1

Stejné vyhodnocení jako pro mez kluzu je provedeno i pro pevnost betonu; výsledky
jsou uvedeny v Tab. 8.
Tab. 8. Statistické vyhodnocení experimentálních měření pevnosti betonu.
Charakteristika
Průměr
16,05
Chyba stř. hodnoty
0,6456
Medián
16,7
Modus
17,4
Směr. odchylka
2,582
Rozptyl výběru
6,670
Špičatost
-0,512
Šikmost
-0,407
Rozdíl max-min
9
Minimum
10,7
Maximum
19,7
Součet
256,8
Počet
16
Největší (1)
19,7
Nejmenší (1)
10,7
Pro přesnější vyhodnocení dat a volbu vhodného rozdělení je možné provést tzv. testy
dobré shody, např. kriterium χ2 [chí kvadrát] nebo Bernštejnovo kritérium. Tyto testy jsou
podrobně popsány ve skriptech [16] nebo v kapitole Statistické vyhodnocení dat z průzkumu
stanice metra [15].
Pro další ověřování je nutné provést aktualizaci výsledků například pomocí Bayesovských metod uvedených v kapitole Pravděpodobnostní metody při stanovení vlastností materiálů existujících konstrukcí nebo ve skriptech [9]. Aktualizované hodnoty materiálových
vlastností z výsledků zkoušek jsou uvedeny v Tab. 6. Pro výpočet je použita stejná funkce
mezního stavu daná rovnicemi (1) a (2) a stejná metoda FORM.
Tab. 9. Aktualizované vlastnosti základních proměnných na základě materiálových zkoušek.
Základní
Název základní Symbol Rozdělení Jednotky Průměr Směrodatná
proměnná
proměnné
odchylka
Materiálové
Pevnost betonu
fc
LN
MPa
15,9
3,26
vlastnosti
v tlaku
Mez kluzu oceli
fy
N
MPa
338,0
34,77
Krycí vrstva
c
GAMMA
mm
62,2
14,60
Aktualizovaná spolehlivost se následně zvýší na hodnotu β2 = 3,90, které odpovídá pravděpodobnost poruchy pf =4,73x10-5. Malý nárůst spolehlivosti je způsoben faktem, že krycí vrstva
je větší než původně navrhovaná hodnota.
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AKTUALIZACE
ZKOUŠEK

SPOLEHLIVOSTI

NA

ZÁKLADĚ

ZATĚŽOVACÍCH

Další krok k zajištění vyšší spolehlivosti konstrukce je možný pomocí zatěžovací
zkoušky. Zatížení se postupně zvyšuje až na mezní hodnotu únosnosti. Funkce mezního stavu
je vyjádřena pomocí rovnic (4) a (5), kde pravděpodobnostní veličiny jsou popsány v Tab. 2,
pouze aktualizované hodnoty meze kluzu oceli fy, pevnost betonu fc a tloušťka krycí vrstvy c
jsou uvedeny v Tab. 6. Zatěžování proběhlo až do celkového užitného zatížení 12,4 kN/m2,
které odpovídá hodnotě hodnotám uvedené v Tab. 10.
Tab. 10. Užitné zatížení přenesené během zatěžovací zkoušky.
Základní proSymbol Typ rozdě- Jednotky Průměr Směrodatná
měnná
lení
odchylka
2
Q
Gamma
kN/m
3,1
2,48
Užitné zatížení

hx = M proof − M Ru ≤ 0

(4)

kde Mproof je ohybový moment odpovídající přenesenému zatížení při zatěžovací zkoušce.
2

h( X ) =

ξE × ( D + Q ) × L
8

− ξ × A × f × ( h − a ) × [ 1 − 0 .5
R

S

y

A × f
S

y

b ×(h − a)× f

]

(5)

c

Z výsledků rovnic mezní funkce (4) a (5) odpovídá indexu spolehlivosti
βproof = −1,82. Záporná hodnota indexu spolehlivosti je důsledkem faktu, že konstrukce se
chová lépe, než se původně předpokládalo podle návrhu. Výpočet spolehlivosti je proveden
opět v metodou FORM programu VaP.
Dalším krokem aktualizace je výpočet koeficientu korelace ρij pomocí rovnice (6) mezi aktualizací na základě materiálových zkoušek a aktualizací pomocí zatěžovací zkoušky

ρ ij = ρ [g ( X ), h( X )] =

n

∑α
i =1

i

×αj

(6)

Koeficient korelace je v daném případě ρij = 0,38. Aktualizovaný index spolehlivosti β3 se
vyjádří pomocí rovnice(7)

β3 =

β 2 − ( ρ ij × β proof )
1− ρ

2

=

3,90 − (0 ,38 × −1,82)
1 − 0 ,38

ij

2

= 4 ,96

(7)

Aktualizovaná spolehlivost železobetonové konstrukce se zvýší až na hodnotu β3 = 4,96, která
odpovídá pravděpodobnosti poruchy pf =3,52×10-7.
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POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ

Výsledky ověření železobetonové konstrukce jsou pro přehlednost uvedeny v Tab. 11.
V Tab. 11 se dále uvádí maximální zvýšené charakteristické hodnoty užitného zatížení Qk,max
stanovené tak, aby se indexy spolehlivosti βi rovnaly směrné hodnotě 3,7.

1.
2.
3.
6

Tab. 11. Přehled výsledků.
Způsob ověření spolehlivosti
βi
3,83
Základní spolehlivost β1
Spolehlivost na základě materiálových zkoušek β2 3,90
4,96
Spolehlivost na základě zatěžovacích zkoušek β3

pf
6,43x10-5
4,73x10-5
3,52x10-7

Qk,max
3,9 kN/m2
4,0 kN/m2
8,2 kN/m2

ZÁVĚR

Uvedený příklad železobetonového nosníku ukazuje, že lze pravděpodobnostní metody s výhodou uplatnit pro ověření spolehlivosti nosných prvků a aktualizaci spolehlivosti na
základě zkoušek. Důležitým krokem je však určení pravděpodobnostních modelů základních
veličin. Jejich správná volba významně ovlivňuje velikost výsledného indexu spolehlivosti β.
Následná aktualizace spolehlivosti na základě materiálových a zatěžovacích zkoušek dovoluje
díky informacím lepší využití existujících konstrukcí např. pro větší předpokládané zatížení
například bez nutnosti dalších nákladných opatření na zesilování.
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