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Editoriál
Editorial
Vážení čitatelia, dostalo sa k vám už štvrté
vydanie časopisu Buildustry. Možno to súvisí
aj s blížiacimi sa sviatkami, blížiacim sa koncom roka, rozhodne sa však zamýšľam, že je
to už rok odkedy sa vám prihováram
a podieľam sa na príprave nášho – vášho Buildustry. Pred rokom sme v tomto hektickom
období tvorili štatút, zriaďovali vedeckú
a redakčnú radu, registrovali sme časopis pre
získanie ISSN a mnoho iného...
Som rád, že si Buildustry každým vydaním
získava stále väčší počet čitateľov. Obzvlášť
ma tešia tri skutočnosti: 1) zvýšený záujem
o publikovanie, 2) pozitívny ohlas jednotlivcov, ktorí si vyslovene prajú byť informovaní
o novom vydaní a 3) dopyt a otázky čitateľov,
ktorí v praxi riešia nejaký problém / tému,
ktorú v článku popisujeme. Sme tak na dobrej
ceste k naplneniu našich cieľov: 1) získať stabilné miesto na trhu v horizonte päť rokov,
2) vychovať vlastnú generáciu čitateľov a 3)
vybudovať sieť/skupinu odborníkov na všetky
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stabilné rubriky časopisu, pripravených poskytnúť svoje služby v reakcii na dopyt. Verím,
že pri bilancovaní nasledujúceho roka,
v ktorom sa Buildustry bude hrdiť dvomi rímskymi paličkami, budem môcť byť ešte pyšnejší.
Avšak, dnes je dnes, a preto sa vráťme späť k
tomu, čo sme si pre vás pripravili. Toto vydanie sa tématicky zameriava na budovy. Pri
koncipovaní vydania sme sa rozhodli,
s ohľadom na blížiacu sa zimu, dať priestor
ochrane tepla a úsporám energie. Neostali
sme azda nič dlžní ani kvalite, ktorú neustále
skloňujeme. V rubrike R&D nájdete dva články
so spoločným menovateľom – betónom. Jeden z nich popisuje metódy identifikácie polohy výstuže v železobetóne. Druhý predstavuje
(v strednej Európe) pomerne neznáme zariadenie na výrobu/zhutňovanie betónových
(alebo asfaltových) vzoriek - Gyrátor. Do tohto
vydania sme zaradili aj článok predstavujúci
výsledky výskumného projektu riešeného na

Stavebnej fakulte STU o aplikácie výstužných
mreží do asfaltových vozoviek a pri tejto príležitosti sme sa pozhovárali aj s pánom Gérard
BONNEAU, zakladajúcim školiteľom zo spoločnosti GB Formation (FR), ktorý školí prakticky
všetky najvýznamnejšie svetové skupiny pôsobiace v oblasti výstavby a údržby cestnej infraštruktúry.
Aj teraz dúfam, že sa vám Buildustry bude
páčiť a pozriete si predchádzajúce aj budúce
vydania. Navyše vám všetkým, v mene celej
redakcie, ďakujem za priazeň v našom prvom
roku a prajem šťastné a pokojné prežitie sviatkov a úspešný celý nový rok.

Peter Briatka

Ako je to s kvalitou v stavebníctve?
What´s the status of quality in construction
V každom období, či už stavebníctvu praje
alebo nie, sme zaznamenali ustálený dopyt
po službách posúdenia kvality stavby, identifikovania príčiny poruchy a podobne. Ak však
v ostatných rokoch stavebná produkcia rástla
a dopyt ostal konštantný prah citlivosti na
kvalitu, alebo ak chcete kvalitatívne požiadavky, sa zrejme znížili (alebo sa začalo stavať rýchlejšie a kvalitnejšie). Ovplyvňujú to
iné faktory – termíny, sankcie, ušlý zisk
a pod. Opačný trend nastáva ak sa ekonomika spomalí, stavebný trh zaznamenáva prudký pokles a účastníci výstavby začínajú
(možno aj špekulatívne) dbať na kvalitu akosi
viac. Čo možno pozorovať na slovenskom
a českom stavebnom trhu?

v ČR bez ohľadu na zameranie spoločnosti pri
zákazkách z oblasti pozemného aj inžinierskeho staviteľstva.

schopná dokončiť zákazku a odchádza od
nedokončeného diela.

Obr. 1: Kritériá pri výbere dodávateľov stavebných materiálov [1]

šia a obstarávatelia sa zväčša pokúšajú nájsť
kompromis medzi cenou a kvalitou. Zadávatelia často sledujú len náklady na stavebnú investíciu, nie na prevádzku a údržbu. Prevádzkové náklady sú však za celé obdobie životnosti stavby vyššie ako samotná investícia.
Výber kvalitných a inovatívnych stavebných

V súkromnom sektore je situácia o niečo lep-

Kľúčové slová:
Stavebníctvo, Kvalita

In every period, if the construction is rising or
not, we noticed stable demand for services
related to audit of quality of the work, identification of causes of the fault, etc. However,
if the production in construction rised in recent years and demand sayed stable, the quality expectations probably got lower (or the
construction went fatser and with higher quality). It is affected by other factors – deadlines,
sanctions, lost profit, etc. The opposite trend
starts when economy slows down, the construction market falls and all involved starts to
take care of quality somehow more seriously
(may be speculatively). What can be observed
on Slovak and Czech construction market?

Žiaľ, pri verejných súťažiach je najnižšia cena
dlhodobo kľúčovým rozhodovacím kritériom
obstarávateľov a zákazky sa víťazným firmám
zadávajú za cenu o 15-20 % nižšiu, než aká
bola pri vyhlásení obstarávania.

Key words:
Construction, Quality

Čo ukazujú prieskumy?
Podľa štúdie kvality stavebných materiálov
2017 [1], takmer polovica stavebných firiem v
Českej republike potvrdzuje, že príliš veľký
tlak na nízku cenu spôsobil v ich prípade zníženie kvality stavieb. Na druhej strane, výrazne rastie podiel obstarávateľov, ktorí majú
záujem o kvalitu diel, čo si objednajú, a použitých stavebných materiálov.
K zhoršeniu kvality realizovaných stavieb v
dôsledku neprimerane nízkej ceny zákazky
došlo podľa 43 % riaditeľov českých stavebných firiem. V približne 6 % prípadov je podľa
stavebných spoločností toto zhoršenie celkovej kvality spôsobené tlakom na čo najnižšiu
cenu veľmi časté. Podobná situácia existuje

Obr. 2: Ktorá aktivita spojená s trvalou udržateľnosťou
bude mať dopad na ceny stavebných materiálov

Táto situácia vplýva aj na kvalitu niektorých
stavieb, ba dokonca spôsobuje, že firma nie je

materiálov a systémov už vo fáze projektu je
preto kľúčový. Klasickým príkladom sú náklady na energie v prípade kvalitných tepelných
izolácií alebo izolačného skla, a to paradoxne
najmä v lete,
4

keďže náklady na klimatizácie sú dnes porovnateľné s nákladmi na vykurovanie. Ďalším
príkladom môžu byť samočistiace omietky s
predĺženou zárukou stability farby. To všetko
vedie k tomu, že investori v ČR majú už čoraz
väčší záujem o kvalitu materiálov používaných
na ich stavbe. Zhruba tri stavebné firmy zo
štyroch uvádzajú, že v prípade verejných investícií sa českí obstarávatelia zaujímajú o
kvalitu materiálov a výstavby, zvýšený záujem
privátnych investorov o kvalitu potvrdzuje
dokonca až 89 % stavebných spoločností.
Pri verejných zákazkách v inžinierskom staviteľstve záujem obstarávateľov o kvalitu stavieb a materiálov dosahuje úroveň súkromného sektora (zhodne po 88 %).

Ako sme na tom pri zámene materiálov?
Ak hovoríme o kvalite stavebných materiálov,
treba priznať, že aj pre odborníkov je neraz
ťažké oddeliť od seba kvalitné a nekvalitné
výrobky. Väčšina produktov na trhu deklaruje,
že spĺňa platné normy, ale presvedčiť sa o
tom je prinajmenšom komplikované. Navyše,
normy sú zväčša benevolentné a nestanovujú
konkrétne požiadavky, skôr uvádzajú limity
pre zaradenie výrobku do istých tried pre
danú vlastnosť.

Výrobok s nízkou kvalitou (alebo nevhodný na
dané použitie) investor často spozná až po
jeho použití na stavbe a nezriedka dokonca až
po určitom čase prevádzkovania diela. To už
býva neskoro. Preto sa odporúča vyberať
stavebné materiály a ich výrobcov s rovnakou
starostlivosťou, akú zvykneme venovať predmetom s oveľa kratšou predpokladanou životnosťou, než majú stavby – povedzme elektronike, autám, športovým potrebám alebo oblečeniu. Dôležité pritom nie sú len samotné
vlastnosti stavebných materiálov s cieľom mať
vždy tie najvyššie hodnoty v danej vlastnosti.
V prípade snahy o optimalizáciu nákladov,
mimochodom úplne legitímnu, by sa malo
zohľadniť očakávané pôsobenie materiálu /
výrobku v stavbe. Mal by sa určiť mechanizmus pôsobenia optimálne hodnoty úžitkových
vlastností. Napríklad, reprofilačná malta,
s najvyššou pevnosťou nemusí byť ideálnym
riešením pre prvok s nízkou tuhosťou, ktorý sa
vplyvom zaťaženia výrazne deformuje.

Čo na kvalitu a získavanie zákaziek hovoria
slovenské stavebné firmy?
Vyhodnocovanie ponúk pri verejných zákazkách v stavebníctve treba zásadne prehodnotiť. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
5

(ZSPS) tvrdí, že namiesto dominantného využívania najnižšej ceny by mali byť zohľadnené
najmä viaceré kvalitatívne kritériá. Zákon o
verejnom obstarávaní umožňuje používať
rozličné kritériá na predloženie ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky, verejní obstarávatelia
však prideľujú zákazky v drvivej väčšine podľa
najnižšej ceny. ZSPS v spolupráci s českou
Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI)
pripravujú pre Úrad pre verejné obstarávanie
(ÚVO) metodiku hodnotenia ekonomickej
výhodnosti ponúk s viacerými kritériami podľa
systému Best Value (Najlepšia hodnota) úspešne využívaného v Holandsku. Zväz očakáva, že v najbližšom období budú vyhlásené
pilotné verejné súťaže na spomínanom princípe, napríklad na projektové práce pre diaľnice
a rýchlostné cesty. [2]
Kvalitatívne kritériá prinesú investorom a
štátu najväčšiu hodnotu za poskytnuté peniaze. Ide o skúsenosti uchádzačov, technické
riešenia, sociálno-ekonomické a ekologické
kritériá hodnotenia ponúk. Prax na Slovensku
je, že 90 % zákaziek, aj v stavebníctve, je zameraných na najnižšiu cenu, a nie na celkovú
ekonomickú výhodnosť ponuky.
Uchádzači, ktorí sú zameraní na kvalitu a majú
technologické riešenia, sú znevýhodnení
oproti tým, ktorí ponúkajú najlacnejšie. Najlacnejšie projekty síce vyhovujú normám, ale
nie sú optimalizované, prípadne majú chyby.
Na stavebné práce sú vyberané najlacnejšie
materiály, ktoré môžu mať kratšiu životnosť,
než je životnosť stavby tým, že len tesne spĺňajú najnižšie prípustné kritériá a akákoľvek
odchýlka na stavbe spôsobí ich defekt.
Diaľnice a železnice sú projektované na životnosť sto rokov, materiály vydržia dvadsať,
tridsať rokov a treba to obnovovať. Existuje
mnoho prípadov, keď už po uplynutí päťročnej záruky sa musia niektoré mosty alebo

nych projektoch s celkovou kapitálovou hodnotou vyše 30 mld. eur. Metódu Best Value v
krajine zaviedla Agentúra holandského ministerstva infraštruktúry a životného prostredia
(Rijkswaterstatt), obdoba slovenskej Národnej
diaľničnej spoločnosti.
Wiebe Witteveen z Best Value Group vysvetlil,
že pri hodnotení ponúk v Holandsku má cena
podiel iba 25 % a štyri kritériá kvality 75 %. Za
hlavné kritérium kvality s podielom 30 %
označil rozhovory s kľúčovým personálom
zhotoviteľa, na kritériá zložitosť projektu,
posúdenie rizík a pridaná hodnota pripadá po
15 %. Metóda Best Value je aplikovateľná na
všetko, ide o sedliacky rozum,“ uviedol W.
Witteveen s tým, že rozhovory s uchádzačmi
nie sú v rozpore s právom Európskej únie. [2]

Záver
Kvalita stavieb je vždy podmienená kvalitou
spracovania projektovej dokumentácie, predzákazkovej prípravy, prípadného alternatívneho riešenia a samotnej realizácie. Nemôžeme
preto hovoriť len selektívne o jednej z (už aj
tak komplexných) fáz projektu. Pozitívom však
je snaha o úpravu modelu obstarávania so
zohľadnením kvality a prípadne umožnením
variantných riešení zameraných na udržateľnosť. Tá by práve mala nepriamo podporiť
kvalitu prostredníctvom minimalizovania prevádzkových nákladov, resp. nákladov na údržbu.

Literatúra:
[1] STUDIE KVALITY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 2017 – CEEC
Research, 2017 (https://goo.gl/oS5ngK)
[2] Stavebné Noviny 8.11.2017
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Zaradenie článku:


úseky ciest rekonštruovať. Môže to byť dôsledok súťaží podľa najnižšej ceny. Príkladom pre
výstavbu infraštruktúry na Slovensku môže
byť metóda Best Value v Holandsku. Verejné
obstarávanie a hodnotenie ponúk na základe
tejto metódy tam funguje od roku 2008, pričom bolo overené na mnohých infraštruktúr-
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Spoločné časti domu - priečelie a fasády
Common parts of the house - fronts and facades

Poškodenie fasádnych prvkov predstavuje
nežiadúce vplyvy na funkčnosť budovy
a estetické vady je potrebné odstrániť. Príčinou vzniku takzvanej škody môže byť nesprávna realizácia, vadný alebo porušený
materiál, ale aj vandalizmus a úmyselné
poškodenie. Na základe povinností zo zmluvy, zákonov a vyhlášok je potom užívateľ,
nájomca, správca alebo vlastník nútený
opraviť a uhradiť opravu, pokiaľ nie je známy
„páchateľ“ alebo kto zapríčinil vzniknutú
škodu. Kto je teda zodpovedný a musí znášať
náklady napríklad; na poškodené okno na 1.
NP u vlastníka bytu, poškodených vstupných
dverí do objektu alebo garážovej brány do
spoločných garáží, môže vlastník bytu nesúhlasiť s výmenou okien pri zatepľovaní a môže
si bez súhlasu ostatných obyvateľov bytov
a správcu bytového domu vymeniť okná na
vlastné náklady? Jedná sa teda o spoločné
časti domu, alebo individuálnych vlastníkov
častí stavby. Článok sa zaoberá týmito konštrukciami
podľa
zákonov,
vyhlášok
a z dostupnej odbornej literatúry.
Kľúčové slová:
Priečelie, Okná, Stavba

Damage to facade parts presents undesirable
effects on building functionality and aesthetic
defects need to be removed. The cause of the
so-called damage can be incorrect implementation, defective or damaged material, but
also vandalism and deliberate damage. Based
on the contract contract, law, and decree
obligations, a forced user, tenant, administrator or owner is forced to repair and pay for a

repair unless the "offender" is known or who
caused the damage. Therefore, who is responsible and has to bear the cost of, for
example, a damaged window on the 1st floor
of the owner of the apartment, the damaged
entrance door to the building or the garage
door to the common garages, the owner of
the apartment can not agree to the exchange
of windows when insulated and can, without
the consent of the other inhabitants of the
apartments the manager of the apartment
house to replace the windows at his own
expense? These are the common parts of the
house or the individual owners of parts of the
building. The article selects states about these
constructions according to laws, decrees, and
available literature. .

Z pohľadu konštrukcií sú na tom okenné
a výplňové konštrukcie predmetom dohadov
a v súčasnosti aj sporov. Majiteľovi bytu alebo
nebytového priestoru (napríklad obchodné
priestory na prízemí) pripadajú práva ale aj
povinnosti k nim. Technicky totiž majiteľ pri
kúpe bytu kupuje čistú úžitkovú plochu bytu
od múru po múr. Respektíve neplatí za okno
ani spoločnú nosnú stenu, no časť týchto konštrukcií pripadá jemu ako povinnosť starať sa,
no právne danú konštrukciu nevlastní. Je povinný sa o ňu starať a má právo ju užívať. Hranica medzi definíciou konštrukcie, ktorá oddeľuje dva byty je teoreticky v polovici, okenná
výplň je za hranou plochy, ktorú majiteľ kúpil
atď. V prípade poškodenia okna je povinný
majiteľ okno dať do pôvodného stavu,
v prípade poškodenia zábradlia na schodisku
vo vnútri sa škoda týka spoločných častí domu, v prípade poškodenia garážových dverí,
ktoré používajú všetci a sú poškodené, je to
opäť spoločná časť. Čo ale v prípade okna na
priečelí, ktoré je definované aj v zákone? Je to
spoločná časť domu a musí škodu riešiť správca alebo majiteľ bytu? V článku sú vybraté
state zo zákona, odborných článkov
a literatúry s definíciami priečelí.

Key words:
Frontage, Windows, Building
Obr. 1: Detail osadenia okna (autor)

Ku každému bytu prislúcha časť spoločných
častí domu a spoločných zariadení domu podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, to znamená, že každý vlastník bytu má vo svojom
spoluvlastníctve ich časť podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastnícky podiel
sa odvíja od podlahovej plochy bytu, to znamená, že k väčšiemu bytu prislúcha väčší podiel a k menšiemu bytu menší podiel spoločných častí a spoločných zariadení domu. Rovnako aj tvorba fondu prevádzky, údržby a
opráv sa odvíja od veľkosti spoluvlastníckeho
podielu, takže nemožno prispievať rovnakým
dielom na všetky byty, ak nie sú rovnako veľké
[1].

Spoločné časti domu podľa zákona 182/1993
Z. z. § 2
Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu (§
121 ods. 2 Občianskeho zákonníka.; Napríklad
zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov,
6

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.


Spoločnými časťami domu sa na účely
tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť,
najmä základy domu, strechy, chodby,
obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly,
vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a
zvislé nosné konštrukcie. [3]

Povinnosti
vlastníkov
182/1993 Z. z. § 11
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podľa

alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám
alebo ak ide o opravu spoločných častí
domu alebo spoločných zariadení domu
prístupných z jeho bytu, alebo montáž
a údržbu zariadení na meranie spotreby
tepla a vody v byte a nebytovom priestore
a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník
bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.
[3]

Funkčné požiadavky na obvodové plášte [4]


Architektonicko-estetické požiadavky

celková kompozícia budovy (priestorové riešenie s dopadom na vylúčenie monotónnych nezaujímavých prie
čelí),

architektonické a technické riešenie
obvodových plášťov (členenie plôch,
okien, loggie, balkóny, farebnosť a
pod.), ďalej vhodné technické parametre obvodových plášťov.



Statické požiadavky

Statické pôsobenie obvodového plášťa
v rámci celkovej konštrukčnej sústavy
objektu. Obvodové plášte: nosné,
samonosné, nenosné výplňové, nenosné zavesené.

Statické pôsobenie nenosných prvkov
z hľadiska nosného systému objektu.
Nenosné prvky: prvky ĽOP, okien,
zasklených stien a pod. umiestnených
v obvodových plášťoch.
Fyzikálne požiadavky

Požiadavky prirodzeného osvetlenia

Tepelnotechnické požiadavky (STN 73
0540-2)

súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie
(tepelný odpor stavebnej konštrukcie),

vnútorná povrchová teplota stavebnej
konštrukcie,

zákona

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru
v dome je povinný na svoje náklady byt
a nebytový priestor v dome udržiavať
v stave spôsobilom na riadne užívanie,
najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy.
Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo
nebytového priestoru v dome, prípadne
jeho časti, a pri inom nakladaní s bytom
a nebytovým priestorom v dome nerušil
a neohrozoval ostatných vo výkone ich
vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívateľských práv. Vymožiteľnosť tejto
povinnosti je možná prostredníctvom
súdu, polície, stavebného úradu či priestupkových oddelení podľa toho, aká škoda bola na spoločných častiach alebo zariadeniach domu, alebo iným vlastníkom
spôsobená.
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru
v dome je povinný odstrániť poruchy
a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo
nebytových priestoroch v dome alebo na
spoločných častiach domu, alebo spoločných zariadeniach domu, alebo príslušenstve, spôsobil sám alebo osoby, ktoré jeho
byt alebo nebytový priestor užívajú. Ide
predovšetkým o vandalizmus, ktorý je
preukázateľný svedectvom vlastníkov
alebo kamerovým systémom, ak je v dome
inštalovaný. V niektorých prípadoch sa
však dokázať nedá, aj s tým musia vlastníci
rátať.
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru
v dome je povinný umožniť na požiadanie
na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere
vstup do bytu alebo nebytového priestoru
zástupcovi
spoločenstva,
správcovi
a osobe oprávnenej vykonávať opravu
a údržbu za účelom vykonania obhliadky


















množstvo skondenzovanej a vyparenej
vodnej pary v stavebnej konštrukcii za
rok,
vzduchová priepustnosť škár a stykov
stavebných konštrukcií,
tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie,
potreba tepla na vykurovanie,
tepelná stabilita miestnosti.
Akustické požiadavky
Požiadavky z hľadiska aerodynamiky
budov
Požiadavky z hľadiska hydrodynamiky
budov
Heliotechnické požiadavky (využitie ú
činku slnečného žiarenia)



Iné požiadavky
 požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb
 požiadavky z hľadiska životnosti materiálov a konštrukcií.

Obalové konštrukcie budovy oddeľujú vnútorné prostredie s požadovaným stavom od vonkajšieho prostredia. Obalové konštrukcie budovy sú tvorené: obvodovým plášťom vrátane
transparentných výplni, podlahou na teréne a
strešnou konštrukciou. Obvodový plášť tvorí
dominantný výrazový prostriedok v štruktúre
architektonického diela.
Obvodový plášť oddeľujúci dve kvalitatívne
odlišné prostredia sa musí navrhnúť tak, aby
po celý čas svojej životnosti bezpečne a spoľahlivo odolával komplexnému pôsobeniu
vonkajších aj vnútorných vplyvov a zároveň
aby vyhovoval funkčným požiadavkám. Konštrukcia obvodového plášťa musí byť schopná
bezpečne prenášať zaťaženie vyvolávané
vlastnou tiažou použitého materiálu bez deformácií a porúch.

Obvodové plášte vrátane otvorových výplní
musí okrem estetických požiadaviek spĺňať
požiadavky fyzikálne, staticko-mechanické,
ako aj požiadavky energetickej hospodárnosti.
Obvodový plášť je definovaný ako štyri steny,
ktoré ohraničujú v zvislých rovinách nejaký
priestor. Pri riešení tohto problému z hľadiska
štruktúry je riešenie podmienené najmä funkciou, t. j. účelom objektu, prevádzkovými
požiadavkami. Funkcia objektu a jeho jednotlivých častí sa premietne do rôzneho riešenia
obvodových stien, vstupných otvorov, okenných otvorov, vetracích otvorov a pod. [5]
Dvere a najmä okná sa uplatňujú v pohľade
riešenia vždy pravidelným striedaním konštrukčných prvkov, okenných otvorov a plnej
steny s výrazným uplatnením rytmu. Ich počet, tvar a umiestnenie sú vždy prejavom
vnútorného usporiadania a funkcie priestoru.
Otvory okien a tektonická funkcia nosnej steny tvoria nezameniteľnú tvár fasád väčšiny
budov. [4]

Kritéria vodnej nepriepustnosti styku
Okno a ostatné stavebné konštrukčné prvky
obvodových stien nesmú byť mokré pri stálom
alebo opakovanom prieniku vody, ktorá príde
s nimi do styku. Obvodové steny z veľkorozmerných (veľkoplošných) prvkov sa používajú
pri jedno

a viacpodlažných konštrukčných sústavách, či
už ide o budovy obytné, občianske, priemyselné, poľnohospodárske a iné. Vhodné sú pre
konštrukčné nosné skeletové, stenové a kombinované sústavy. Obvodový plášť môže pozostávať z celostenových panelov, z horizontálnych a zo zvislých panelov, z rohových dielcov a z medziokenných vložiek. Obvodové
dielce bývajú často kompletizované vrátane
zabudovania okien, oplechovania, utesnenia,
náterov, parapetných dosiek, vonkajšej úpravy a vnútorného povrchu. [5]

Priečelie
Priečelie - predná strana domu situovaná do
uličnej línie. Priečelie je dominantnou a reprezentačnou zložkou obydlia, preto sa v nej
sústreďovala široká škála dekoratívnych, identifikačných a magicko-ochranných prejavov.
K najrozšírenejším ochranným a prospech
zabezpečujúcim praktikám patrilo upevňovanie halúzok liesky, vŕby alebo lipy na turíčne
sviatky. Ochrannú funkciu plnili aj rôzne profánne a kresťanské symboly – solárna rozeta,
svastika, kríž, kalich, obrazy alebo sošky svätcov, ktoré boli vo výklenku medzi oknami. Na
priečelí domu sa nachádzalo tiež vročenie
vzniku stavby, ako aj vlastnícke znaky
v podobe iniciálok alebo celého mena majiteľa domu. [6]

stupňoch. Pre určenie zložitosti stien a štítov
je rozhodujúci prevládajúci výskyt prvkov
charakterizujúcich stupeň členenia. Pri nerovnako členených priečeliach na tom istom objekte sa posudzuje každé priečelie samostatne. Ak je v jednom priečelí prerušenom kordonovou rímsou navrhnuté odlišné členenie
pod rímsou, posudzujú sa obidve časti samostatne, pričom sa rímsa zahrňuje do časti zložitejšej. Toto pravidlo však neplatí tam, kde
členenie priečelí podlažnými rímsami je jedným zo znakov zložitosti pre celé priečelie. Ak
je priečelie rozčlenené zvislými, prípadne
vodorovnými výstupkami alebo ústupkami,
príp. odlišným druhom realizovaných úprav
povrchov do niekoľko rôznych členených častí,
posudzuje sa každá časť samostatne.

Záver
Podľa vyššie analyzovanej dostupnej odbornej
literatúry a noriem je okno súčasťou obalovej
konštrukcie – fasády. Zákon definuje ako spoločnú časť domu obvodový múr a priečelie.
Priečelie už nie je zákonom, ale odbornou
literatúrou definované ako obalová konštrukcia – fasáda na reprezentatívnej strane domu,
obvykle otočená ku hlavnej prístupovej komunikácii so súpisným číslom a vchodom do domu. Je teda okno na priečelí vo vlastníctve
majiteľa bytu alebo je to spoločná časť, ako sú
aj garážové dvere alebo vstupné dvere do

ostatní ale výmenu okien za iné okná by nemali bez súhlasu architekta svojvoľne realizovať. V prípade zateplenia za účelom zníženia
energetickej náročnosti budovy je potrebná aj
výmena okien, ktorá je ponechaná na zvážení
jednotlivých obyvateľov, ale farba a typ sa
musí spoločne odsúhlasiť. Majiteľ však za
okno pri kúpe neplatí a v prípade poškodenia
obvodového múru sa jedná o spoločnú konštrukciu, avšak okná už nie? V súčasnosti je
problematika definovania spoločných častí –
konštrukcií domu aj predmetom zmlúv
a povinností spoluvlastníctva, no okná
a balkónové konštrukcie by mali nielen na
priečelí, ale na každej fasáde byť považované
za spoločné časti (konštrukcie) domu.
V zmysle platnej legislatívy má majiteľ povinnosť starať sa o okná, má obmedzené možnosti pri úprave alebo výmene a zároveň zákaz svojvoľných úprav. Zákon o spoluvlastníctve od svojho vzniku cez vývoj prešiel
od samotného prevodu bytov a nebytových
priestorov do osobného vlastníctva k podrobnostiam zameraným na správu bytových domov. Niektoré novely priniesli jasno do ustanovení, niektoré skomplikovali či zbyrokratizovali nevyhnutné postupy pri správe.
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Obr. 2: Pohľad na priečelie budovy bytového domu (autor)

Štatistický úrad SR a priečelie
TSKP–Triednik stavebných konštrukcií a prác.
6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne otvorov,
Steny a štíty, VII. omietka, ktorej členenie je
bohatšie ako členenie v predchádzajúcich

bytového domu? Súčasný stav prezentuje:
garážovú bránu, vchodové dvere, schodisko
alebo výťah používajú všetci obyvatelia
a prípadná oprava alebo údržba je hradená
spoločne z fondu a ich spôsob a realizácia
musia byť väčšinou odsúhlasené. Okná, vchodové dvere do bytu používajú jednotliví obyvatelia a ich opravu nemusia odsúhlasovať
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Návrh softvérového modelu budov
The new proposal of software model of buildings
Cieľom príspevku je návrh softvérového
modelu obnovy budov využiteľný predovšetkým pre oblasť správy budov. V súčasnosti
prebieha vývoj softvérov vo svete vo vysokom tempe. Pre správu budov sú to systémy
CAFM, rovnako platforma BIM a ďalšie. Príspevok navrhuje možnosť doplnenia ďalšími
funkciami a možnosťami, ktorými zabezpečíme lepšiu prehľadnosť o objekte, lepšiu
správu objektu. Spomenuté systémy
v dnešnej dobe umožňujú skoro neobmedzené upgradovanie novými funkcionalitami.
Naopak, dostávame sa do obdobia tzv. „BIG
DATA“ kedy je potrebné rozhodovať, ktoré
funkcie potrebujeme a ktoré nie.
Kľúčové slová:
Softvér, Správa budov

The aim of the article is to design a software
model for the renovation of buildings, especially for the area of technical management of
building. Nowadays the Software development is under way in the world at a high pace.
For Technical management of building, there
are CAFM systems, as well as BIM platforms
and others. The article suggests the possibility
of adding additional functions and options to
ensure better object (construction) clarity,
better management of the building. Nowadays these systems allow almost unlimited
upgrades of a new functions. On the contrary,
we will get into a time so-called " "BIG DATA"
when it is necessary to decide which functions
we need and which do not.
Key words:
Software (SW), Technical management of
buildings

Úvod
Priestorom pre zlepšenie existujúcich softvérov, ktoré riešia obnovu a revitalizáciu budov,
je pridanie chýbajúcich informácií a dát
z oblasti technológie stavebných procesov pri
obnovovaní budov.
Podkladom k realizácii obnovy budov je projekčná a predprojekčná príprava (zber informácií) pred samotným riešením. Existujúce
softvéry určené napríklad pre správcov budov
ale aj realizátorov a iných užívateľov majú
predovšetkým k dispozícií údaje týkajúce sa:
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Materiálová skladba objektu,



Životnosti použitých materiálov v budove
z hľadiska skončenia tejto životnosti,



Ekonomický (finančné vyjadrenie) ukazovateľ,
Nájomné zmluvy.



Jeden z dôležitých nedostatkov súčasných
softvérov je chýbajúca možnosť automatického návrhu riešenia a následného simulovania
spôsobov odstraňovania porúch. Preto sa
vyvíjajú upgrady softvérov pre automatický
návrh technologických riešení pre obnovu
budov a kontrolu správnosti samotného návrhu.
Navrhované a chýbajúce súčasti upgradovaných softvérov v tomto modely sú: informácie
o budove, identifikácia potreby obnovy budov, samotný automatický návrh riešenia pre
obnovu budovy, kontrola a pasportizácia pre
očakávanú budúcu obnovu budovy (pozn.
príspevok je zameraný len na konštrukčnotechnologické riešenie, nie ekonomické - spôsob financovania). Navrhnuté upgrady softvérov – model obnovy budov, budú vhodne
dopĺňať existujúce softvéry pre obnovu budov. Navrhované upgradované softvéry budú
určené pre projektantov a správcov.

Model obnovy budov pri odstraňovaní jednotlivých nedostatkov, prípadne porúch budovy
vyžaduje dostatočné zdroje informácií – projektovú dokumentáciu, výkresovú dokumentáciu prvkov a konštrukcií pre jednotlivé stavebné procesy. Takto je vytvorený predpoklad
spoľahlivej funkčnosti softvéru pre riešenú
budovu.
Základom pre návrh modelu obnovy budov je
definovanie samotnej potreby obnovy
a revitalizácie, riešenie potreby obnovy
a výsledkom sú nápravné činností vedúce
k odstráneniu nedostatkov riešenej budovy.
Definovanie potreby (obr. 1) pre obnovu
a revitalizáciu budov je určenie: príčiny, prečo
je obnova budovy nutná. S tým úzko súvisí
výsledok vykonanej obnovy a revitalizácie
budov, kde výsledok ukazuje čo bolo v rámci
obnovy a revitalizácie budovy vyriešené.

Obr. 1: Potreby a výsledky obnovy a revitalizácie budov

Príčina








Údržba - zanedbanie kombinácie technických, riadiacich a administratívnych činnosti počas cyklu životnosti budovy, neplní
požadovanú funkciu,
Životnosť - dosiahnutie hraničného stavu
určeného projektovanou životnosťou
a ohraničený praktickou alebo fyzickou
životnosťou objektu, častí a prvkov,
Komfort - zlepšenie: komfortu bývania,
vizuálnej a estetickej stránky budovy,
technického stavu,
Havária, poruchy - neočakávaná udalosť,
ktorá môže spôsobiť: poškodenie budovy
alebo jej častí, poruchy. Sú nebezpečné
pre užívateľov budovy a okolité prostredie.

Obnova a revitalizácia




Odstránenie porúch - znovuuvedenie poškodených častí, prvkov konštrukcie
a konštrukcií do funkčného a bezpečného
stavu.
Odstránenie havárie - odstránenie poškodenia neočakávanou udalosťou (napr.
prírodou) a uvedenie do funkčného
a bezpečného užívateľského stavu.

Správcovia budov sú právnické alebo fyzické
osoby - podnikatelia, ktorí majú v predmete
činnosti správu a údržbu budov, bytového
fondu.

a opätovne sa napr. simulačne skontrolujú
navrhované
zmeny
s požiadavkami funkčnej, bezpečnej
a energetickej budovy.

Činnosť správy a údržby je riadenie, kontrola a
monitorovanie životnosti budovy (stavebnej
konštrukcie). Ich úlohou v procese riadenia je
pomocou systémového riešenia súboru opatrení pre obnovu a revitalizáciu predlžovať
životný cyklus budovy.

(pozn. slúži ako doplnok k riešeniu v procese
obnovy a revitalizácie budov, užívateľ nemusí
ovládať alebo mať k dispozícií doplnkový
simulačný program, preto tento krok je možné obísť).

Realizátori obnovy a revitalizácie budov je
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva
činnosť spojenú s obnovou a revitalizáciou
budov.
Stavebný úrad koná z kompetencií niektorých
úradov, ktoré sú poverené výkonom štátnej
správy o územnom plánovaní a stavebnom
zákone a jeho uvádzania vyhlášok a ďalších
súvisiacich právnych predpisov.
Pre navrhovaný softvérový model obnovy
a revitalizácie budov je znázornený nasledovná postupnosť krokov (obr.2)

Výsledok obnovy a revitalizácie



Predĺženie životnosti – obnovou častí,
prvkov konštrukcie a konštrukcií, predlžujeme životnosť - prevádzku budovy.
Zlepšenie komfortu užívania, vizuálny stav
- zlepšenie užívateľských vlastností budovy, skrášlenie budovy.

Snahou riešenia príčiny je dosiahnutie potreby
spokojnosti všetkých účastníkov, ktorých sa
proces obnovy a revitalizácie týka:

Obr. 2: Softvérový model obnovy a revitalzácie budov







Účastníci v procese obnovy,
Užívateľ, prevádzkovatelia,
Správcovia budov,
Realizátori OaR budov,
Stavebný úrad.

Účastníci v procese obnovy sú všetky právnické a fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú činností
vedúcich
k
bezpečnej,
funkčnej
a prevádzkovej funkcie budovy.
Užívatelia, prevádzkovatelia sú fyzické alebo
právnické osoby, ktoré vlastnia, prevádzkujú
budovu, stavebné objekty.

samotný proces OaR, opravy, výmeny
vykonávaných na budove. Obnovovaná
a revitalizovaná budova je riadená, monitorovaná a kontrolovaná, aby boli zásahy,
riešenia vykonané na budove efektívne.

Výstupné údaje


tvorí prehľadný záznam spôsobu, postupu
riešenia, činností vykonaných na budove
v procese obnovy a revitalizácie budov.

Záver

Literatúra:
Autori:

Kumulácia údajov







Integrovanie stavebných procesov, prehľad
činností a monitorovanie stavu budovy počas
jej celého životného cyklu, predstavuje efektívne riadenie prevádzky, bezpečnosti, prevencie a funkčnosti budovy. Účelom takéhoto
riadenia a spravovania je predchádzanie takého stavu budov, ktoré môžu spôsobiť poruchu, nedostatok alebo iný nežiadúci stav budovy. Snahou príspevku s cieľom návrhu softvérového modelu obnovy a revitalizácie budov z konštrukčno – technologického hľadiska, je zabrániť alebo predísť týmto javom
alebo stavom, prípadne zvoliť najlepšie riešenie k ich odstráneniu.

Odstraňovanie nedostatkov (porúch a havárií)
spolu s nápravnými činnosťami vedú
k opätovnému funkčnému a bezpečnému
užívaniu budovy.



Realizácia OaR

zber informácií, dokumentácií, obhliadky
o konkrétnej budove.
kontrola údajov: musia zodpovedať reálnemu stavu budovy v danej čase.



Ing. Richard Matúšek, PhD., Stavebná fakulta STU,
Bratislava

Zaradenie článku:


Odborný

Návrh riešenia


spôsoby odstránenia príčin prípadne dôvodu prečo je nutná OaR budovy.

Simulácia návrhu obnovy a revitalizácie budov


spätná kontrola vykonaných zmien
z dôvodu odstránenia príčiny OaR:

vyhovujúci návrh - pokračuje sa samotnou realizáciou navrhnutých
zmien.

nevyhovujúci návrh – vracia sa späť
k návrhu, vykoná sa náprava
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Rozhovor
Interview
Kto je Gérard Bonneau? Predstav sa prosím
čitateľom.
Moja profesionálna cesta začala školou Verejných prác v roku 1968. Prvé moje zamestnanie bolo šofér strojov na zemné práce, potom
som absolvoval ďalšie školenia na vedúcich
pracovníkov, ktoré mi dali možnosť stúpať po
rebríčku hierarchie – majster, stavbyvedúci
potom pomocný šéf stavby v sektore cesty a
rôzne siete. Potom prišiel čas vzdelávania
dospelých oficiálnym združením vo Francúzsku- A.F.P.A. (Združenie profesionálneho
vzdelávania dospelých). Po 12 rokoch ma
oslovila jedna spoločnosť, aby som založil
a rozvinul ich vzdelávacie interné centrum,
ktoré som animoval počas siedmych rokov.
Úlohy boli splnené, rozhodol som sa ponúknuť
moje zručnosti iným spoločnostiam. Stal som
sa nezávislým školiteľom.

vam. Dôvera sa nastolí rýchlo čo vedie
k rovnako rýchlym výsledkom, ktoré sa očakávajú. Použité slová sú veľmi dôležité
a základom je postaviť sa na stranu zamestnancov a nie naopak. Personál je veľmi často
prekvapený, že aspoň pre jedenkrát sa niekto
zaujíma o ich prácu, je tu niekto kto ich chápe
a kto im pomáha svojimi radami, ktoré sú
ihneď aplikovateľné. Uvedomia si technickosť
ich povolania a oceňujú technické prínosy,
ktoré vysvetľujú pravidelne aplikované pracovné postupy. Strojníci cítia satisfakciu
z osvetlenia ich povolania.
Keď sa stretávaš s čatami, ktoré si už školil,
konštatuješ, že akceptovali tvoje rady alebo
sa stále opakujú chyby?

Prečo si ťa spoločnosti vyhľadajú a čo očakávajú z tvojej strany?
Moja doména intervencie, pokládky asfaltových zmesí, zaujíma spoločnosti vďaka svojej
špecifickosti. Školím na stavbe a prinášam
technické znalosti, ktoré sa strojníci nikdy
nenaučili. Naozaj nikde neexistuje model špecializovaného vzdelávania na pokládky asfaltových zmesí. Ďalšia špecifickosť je moja mobilita a moja adaptabilita na každú situáciu
a populáciu, či už na francúzskom teritóriu
alebo v zahraničí akejkoľvek vzdialenosti.

Ako ťa vnímajú ľudia zo stavby? Ako s nimi
pracuješ?
Moja adaptabilita mi umožňuje vhodne komunikovať so všetkými strojníkmi, ktorých stretá11

Vo všeobecnosti môžem povedať, že rady sú
uplatňované a aplikované. Je však potrebné,
aby sa tieto úspechy udržali pomocou opakovaných návštev spolu s potrebnými pripomienkami. Môže to vykonať externý školiteľ,
ale lepšie by bolo ak by sa toho ujal interný
školiteľ zodpovedný za kvalitu. Je však tiež
dôležité, aby hierarchia bola motorom tejto
oblasti.
Pracuješ v rôznych krajinách sveta, máš nejakú spomienku zo stavby, ktorá sa ti stále
vracia (komplikovaná stavba, stavba, ktorá
nemohla dopadnúť dobre...)?
Mám veľa spomienok zo stavieb, či už
v pozitívnom alebo negatívnom smere. V tom
pozitívnom, renovácia pristávacej dráhy letiska Duala v Kamerune realizovaná za menej
ako mesiac, to bol a je výkon. V tom negatív-

nom stavby, ktoré vykazujú chyby aj napriek
tomu, že pokládkové čaty urobili maximum,
aby dosiahli požadovanú kvalitu. Tieto výsledky nie sú závislé len na pokládke ale, a najmä,
aj na prípravných prácach, menovite podklade. Precíznosť štúdie a príprava podkladu sú
kľúčom k úspechu asfaltových stavieb.

Technické postupy pokládok a všetko čo
s nimi súvisí sú celkom rozvinuté avšak napriek tomu, ocitáme sa so stavbami (cestami)
ktoré sú urobené akoby ručne, bez použitia
adekvátnej techniky... je tam určite veľa
dôvodov (stroje, použité pomôcky, atď.) ale
predstavme si, že všetko toto je dokonalé
sústreďme sa na ľudský faktor. Ktoré chyby
sa stále opakujú?
Cestné práce vo svete sú si podobné a taktiež
pracovné postupy sa musia podobať. Na druhej strane problémy s realizáciou sú niekedy
opakujúce sa, alebo spôsobené voľbami alebo
vôľou stavbyvedúcich, ktorí reprezentujú zákazníka. Dokonca, aby som ostal pri tejto téme, zistili sa vážne pochybenia v metódach,
ktoré sú však stavebným spoločnostiam vnútené.
Aby sa tieto chyby odstránili, nepoznám iný
lepší spôsob ako disponovať vo firme
"zadávateľmi príkazov", ktorí sú veľmi technicky efektívni. "Profesionál" to je spoločnosť.
Preto musí byť na vrchole technických poznatkov v tomto sektore, ako aj v iných.

Predpokladám, že tieto chyby vidíme aj na
Slovensku.

Moja ďalšia misia je od 2. do 6. októbra
v Košiciach.

Áno, ako všade inde, ale nie viac. Výhoda
Slovenska je, že strojníci si uvedomujú poskytnuté rady a aplikujú ich. Avšak pozor, bolo by
vhodné aby zodpovední robili to isté.

V čase, ked sa uskutočnil tento rozhovor sa
Gérard na Slovensko ešte len chystal. Pri
osobnom stretnutí s ním mi prezradil, že je
smutný, lebo nevie nájsť nasledovníka svojej
"misie", ako to on nazýva. Mal už dvoch adeptov, ale stroskotalo to na tom, že sa im ne-

Kedy sa vrátiš poskytnúť technickú pomoc
čatám do našej krajiny?

chcelo cestovať po svete. Prekvapivé nie?
Gérard hovorí len po francúzsky a pri svojich
cestách využíva služby tlmočníka. Ak existuje
niekto, technicky zdatný, ochotný cestovať
(takmer celý rok), francúzsky hovoriaci, kto by
sa rád ešte niečomu priučil a potom svoje
poznatky poskytoval chlapom zo stavby a
zlepšoval ich pracovné návyky, má u Gérarda
dvere otvorené.
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Analýza teploty v obvodovej konštrukcii
Analisys of temperature of the building´s envelope
ľujú jednotlivé byty. V tomto príspevku sa
zameriavame na posúdenie teploty vnútorného vzduchu v byte počas vykurovacieho obdobia bez vplyvu vykurovania. Ide o overenie
poklesu teploty medzi jednotlivými bytmi,
ktoré majú spoločnú stenu a ústredné kúrenie.

Opis analyzovanej budovy
Na analýzu vnútornej teploty bol vybraný
bytový dom v Dúbravke (Obr. 1). Jedná sa o
prefabrikovaný panelový systém ZTB.

Tepelné straty vznikajú v obalových konštrukciách budov. Tieto konštrukcie ohraničujú vykurovaný priestor. Významné vplyvy
na celkovú potrebu energie má potreba
energie na vykurovanie, ale aj potrebu energie na chladenie. V tomto článku analyzujeme obvodovú stenu z hľadiska teploty
v konštrukcii počas letnej sezóny. Príspevok
porovnáva namerané údaje a údaje o výpočtoch. Vnútorné prostredie nie je upravované. Chladiaca klimatizácia sa nepoužívala
počas merania. Konštrukcia obvodovej steny
je zateplená z vonkajšej strany. Hlavné výsledky sú spracované z nameraných experimentálnych údajov, ktoré sú ovplyvnené
dynamickými okrajovými podmienkami.
Horúce letné dni zhoršujú vnútorné podmienky v obytných budovách. Výsledkom
príspevku je vplyv vonkajších horúcich dní
na priebeh teploty a vnútorného prostredia
v obytnej budove.
Kľúčové slová:
Riadiace systémy, Teplota interiéru, Inteligentné riadenie budov, Tepelná ochrana,
Meranie vnútornej teploty

Heat losses arise in envelope structures.
These structures enclose heated space. Significant impacts on the overall energy need
have the energy need for heating but also the
energy need for cooling. In this paper, we
analyze the envelope wall in terms of temperature in the construction during the summer
season. The paper compares the measured
data and calculation data. The internal envi-

ronment is not edited. Cooling air conditioning is not used. The envelope structure is
insulated from the outside of the structure.
The main results are processed from the measured experimental data that are affected by
dynamic boundary conditions. The hot summer days worsen indoor conditions in residential buildings. The result of the impact of
external hot days on the course of the temperature and the internal environment of a residential building.
Key words:
Control systems, Interior teperature, Central
heating system, Smart building management,
Thermal protection, Internal measurement

Úvod
V prepracovanej smernici o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) sa stanovuje, že
všetky nové budovy postavené v rámci Európskej únie po roku 2020 by mali dosiahnuť
takmer nulovú úroveň energie. To znamená,
že všetky nové budovy budú preukazovať
veľmi vysokú energetickú výkonnosť a ich
znížené alebo veľmi nízke energetické potreby
budú výrazne pokryté obnoviteľnými zdrojmi
energie. Navrhované budovy majú zvýšené
požiadavky na tepelnú ochranu [1]. Tepelné
straty sú výrazne znížené prostredníctvom
obalovej konštrukcie budovy [2]. Významné
tepelné straty budovy sú tepelné straty vetraním a samotnými transparentnými konštrukciami [3]. Okrem tepelných požiadaviek na
obvodové konštrukcie sú definované aj požiadavky pre vnútorné konštrukcie, ktoré odde-

Obr. 1: Situácia analyzovaného bytového domu a fotografia
bytového domu
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Obvodová stena je vyrobená z keramzitového
betónu s hrúbkou 0,29 m. Bytová budova bola
zateplená minerálnou vlnou hr. 80 mm. Priehľadné konštrukcie sú plastové s izolačným
dvojitým zasklením. Vnútorná stena oddeľujúca byty je vyrobená zo železobetónu 0,15 m. V
budove bol vybraný jeden byt (Obr. 2), v ktorom je inštalovaný inteligentný systém CPUS
(inteligentné riadenie firmy ENODE).

Obr. 3: Snímače teploty
A - Snímač vnútornej teploty

Obr. 2: Usporiadanie bytu

B - Snímač vonkajšej teploty - Meterorologická stanica

A - Vnútorný snímač teploty
B - Externý snímač teploty - Meteorologická stanica
C - Sonda do obvodovej konštrukcie
1 - Izba, 2 - Izba, 3 - Obývacia izba, 4 - Chodba, 5 - Chodba,
8 - Kuchyňa, 9 - Sklad, 10 - Exteriér

Obr. 5: Priebeh teploty v zóne č. 1

Obr. 6: Priebeh teploty v zóne č. 2
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Experimentálne meranie
Nasledujúce obrázky ukazujú priebeh teploty
pre každú zónu v byte. Priebeh teploty je zobrazený od 07/01/2017 do 08/31/2017.
V tomto čase sa nechladil priestor. Maximálna
teplota je zobrazená aj na jednotlivých obrázkoch.

Obr. 4: Zariadenie na snímanie teploty a relatívnej vlhkosti

Obr. 7: Priebeh teploty v zóne č. 5

Obr. 8: Priebeh teploty v zóne č. 8

Obr. 9: Priebeh teploty v zóne č. 9

Obr. 10: Priebeh teploty v zóne č. 3

Obr. 11: Priebeh teploty v zóne č. 10 - exteriér
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Obr. 12: Priebeh teploty v konštrukcii

Obrázky ukazujú, že počas letnej sezóny je
vnútorná teplota vysoká. V niektorých prípadoch teplota presiahne 26 °. V takom prípade
je potrebné chladenie bytu klimatizáciou.
Trvanie chladenia v byte je okolo 15 dní. Významný vplyv na prehriatie miestnosti majú
priehľadné transparentné konštrukcie [3].
Meranie v byte bolo realizované bez klimatizácie. V ďalšom článku sa budeme zameriavať
na používanie klimatizácie a meranie spotreby
energie. Nasledujúci obrázok znázorňuje priebeh teploty v obvodovej stene. Priebeh teploty je zobrazený od 04/19/2017 do
05/03/2017. Je čas, kedy nebol byt ochladený.
Snímač teploty a vlhkosti bol umiestnený
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medzi obvodovou konštrukciou a tepelnou
izoláciou. Tepelná izolácia je z minerálnej vlny
s hrúbkou 80 mm. Obrázok č. 12 ukazuje, že
tepelná izolácia z minerálnej vlny znižuje prehriatie netransparentnou zabudnutou štruktúrou.

Záver
Z predchádzajúcich obrázkov je zrejmé, že
vnútorná teplota v byte je počas letnej sezóny
viac ako 26 stupňov. V niektorých dňoch je
nutné používať klimatizáciu. Tepelná izolácia
obvodovej konštrukcie s minerálnou vlnou
znižuje prehriatie v byte. Minerálna vlna s jej
akumulačnou kapacitou má priaznivý vplyv na
vnútorné prostredie počas letnej sezóny.

Tento výskum bol podporený výskumným
projektom VEGA č. 01/0087/16 Slovenskej
technickej univerzity.
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Využitie inteligentného systému CPUS pre analýzu vnútornej teploty v
bytovom dome

Utilization of intelligent system CPUS for analisys of temperature of interiors in residential house

Vnútorné konštrukcie ktoré rozdeľujú jednotlivé byty, musia spĺňať tepelné technické
vlastnosti. Tieto požiadavky závisia od rozdielu teploty medzi jednotlivými bytmi. Analýza vnútornej teploty poskytuje skutočnú
prevádzku a skutočný teplotný rozdiel medzi
jednotlivými bytmi. Tento článok sa zameriava na návrh vnútorných konštrukcií z hľadiska tepelného odporu a tepelných strát. Je
analyzovaný bytový dom s centrálnym vykurovaním a inteligentným riadiacim systémom CPUS.

apartments. Internal temperature analysis
provides real operation and actual temperature difference. This article focuses on the design of internal structures in terms of thermal
resistance. The apartment building with a
central heating system and with intelligent
control system is analyzed.
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ochrana, Meranie vnútornej teploty

Úvod

The internal structures that divide the two
flats must meet the thermal engineering properties. These requirements depend on the
difference in temperature between individual

V prepracovanej smernici o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) sa stanovuje, že
všetky nové budovy postavené v rámci Európskej únie po roku 2020 by mali dosiahnuť
takmer nulovú úroveň energie. To znamená,

že všetky nové budovy budú preukazovať
veľmi vysokú energetickú výkonnosť a ich
znížené alebo veľmi nízke energetické potreby
budú výrazne pokryté obnoviteľnými zdrojmi
energie. Navrhované budovy majú zvýšené
požiadavky na tepelnú ochranu [1]. Tepelné
straty sú výrazne znížené prostredníctvom
obalovej konštrukcie budovy [2]. Významné
tepelné straty budovy sú tepelné straty vetraním a samotnými transparentnými konštrukciami [3]. Okrem tepelných požiadaviek na
obvodové konštrukcie sú definované aj požiadavky pre vnútorné konštrukcie, ktoré oddeľujú jednotlivé byty. V tomto príspevku sa
zameriavame na posúdenie teploty vnútorného vzduchu v byte počas vykurovacieho obdobia bez vplyvu vykurovania. Ide o overenie
poklesu teploty medzi jednotlivými bytmi,
ktoré majú spoločnú stenu a ústredné kúrenie.
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Opis analyzovanej budovy
Na analýzu vnútornej teploty bol vybraný
bytový dom v Dúbravke (Obr. 1). Jedná sa o
prefabrikovaný panelový systém ZTB.

Obr.1: Situácia analyzovaného bytového domu a fotografia
bytového domu

Obvodová stena je vyrobená z keramzitového
betónu s hrúbkou 0,29 m. Bytová budova bola
zateplená minerálnou vlnou hr. 80 mm. Priehľadné konštrukcie sú plastové s izolačným
dvojitým zasklením. Vnútorná stena oddeľujúca byty je vyrobená zo železobetónu 0,15 m. V
budove bol vybraný jeden byt (Obr. 2), v ktorom je inštalovaný inteligentný systém CPUS
(inteligentné riadenie firmy ENODE).
Obr. 2: Usporiadanie bytu

Obr. 3: Diagram vykurovacieho systému v analyzovanom
byte s riadiacim systémom CPUS

Obr. 4: Snímače teploty, A - snímač vnútornej teploty,
B - Snímač vonkajšej teploty - meteorologická stanica

Výsledky a diskusia
Nasledujúce obrázky ukazujú priebehy teplôt
pre každú zónu v byte. Priebeh teploty je zobrazený od 12/23/2016 do 01/04/2017. To je
čas, kedy nebol byt vykurovaný. V okolitých
apartmánoch bolo tiež vypnuté vykurovanie.
Na jednotlivých obrázkoch je zobrazená aj
minimálna teplota.

A - Vnútorný snímač teploty
B - Externý snímač teploty - Meteorologická stanica

C - Sonda do obvodovej konštrukcie
1 - Izba, 2 - Izba, 3 - Obývacia izba, 4 - Chodba, 5 - Chodba,
8 - Kuchyňa, 9 - Sklad, 10 - Exteriér
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Obr. 5: Priebeh teploty v zóne č. 1

Obr. 6: Priebeh teploty v zóne č. 2

Obr. 7: Priebeh teploty v zóne č. 3

Obr. 8: Priebeh teploty v zóne č. 8

Obr. 9: Priebeh teploty v zóne č. 10 - exteriér

19

Záver
Z predchádzajúcich obrázkov je zrejmé, že
vnútorná teplota v byte nie je nižšia ako 17
stupňov. Preto nie je v tomto prípade potrebné izolovať konštrukcie medzi jednotlivými
bytmi, kde je centrálne ústredné kúrenie.
Teplotný rozdiel medzi bytmi nepresahuje
viac ako 10 Kelvinov.
Tento výskum bol podporený výskumným

projektom VEGA č. 01/0087/16 Slovenskej
technickej univerzity
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Vplyv tvaru budovy na energetickú hospodárnosť budovy
Influence of the building shape on energy performance level
Dnes je veľký dôraz kladený na budovy s čo
najlepšou energetickou hospodárnosťou.
Tieto požiadavky sú kladené na stavby investorom, stavebným úradom, úpravami slovenských noriem, ale aj Európskou úniou.
Preto by mal mať nie len každý projektant
a zhotoviteľ, ale aj bežný investor predstavu
o tom, aké má možnosti pri výbere svojej
budúcej budovy. Keď sa chceme priblížiť čo
najnižšej energetickej spotrebe, tak jedným
z mnohých faktorov, ktoré majú na ňu vplyv,
je tvar budovy (faktor tvaru budovy). Táto
veličina sa do veľkej miery zohľadňuje aj
v projektovom energetickom hodnotení
budovy (EHB) a v energetickom certifikáte
(EC).
Kľúčové slová:
Tvar budovy, Faktor tvaru budovy, Energetická hospodárnosť, Projektové energetické
hodnotenie, Energetický certifikát budovy

Nowadays strong emphasis is placed on the
energy-efficent buildings. Thess requirements
are given by investors, building authorities,
adjustment of Slovak technical standards and
Europe union as well. Therefore each designer, constructor and/or investor should
have clear picture about the possibilities of
choice for their new house. If we would like to
achieve the lowest energy performance, we
should take into consideration one of the
influencing factors, and that is the shape of
the building. One possibile way to influence
energy performance level is to manage factor
of building shape. Value is reflected in a large
extent in the building energy audit projects
and in energy certificate as well.
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vou potrebou energie, ktorá je zatriedená do
kategórie A0.

Faktor tvaru budovy
Čo je to nízkoenergetická budova?
Majitelia svojich budúcich novostavieb by
samozrejme ocenili čo najnižšie platby za
energie. Toto sa dá jednoducho dosiahnuť
nízkou energetickou hospodárnosťou budovy
a voľbou optimálnych a komplexných riešení.
Optimálne je dosiahnuť kategórie nízkoenergetickej budovy, ultranízkoenergetickej budovy, alebo budovy s takmer nulovou spotrebou
energie. Nízkoenergetickou budovou sa podľa
Vyhl. 324/2016 Z.z. rozumie budova definovaná ako trieda B pre celkovú potrebu energie
budovy. S vyššou úsporou energie sú už len
ultranízkoenergetickej budovy, ktorá je zatriedená do kategórie A1 a budova s takmer nulo-

Keď si želáme dosiahnuť status nízkoenergetickej budovy, tak je potrebné zapojiť komplexné riešenia, ktoré vytvoria jeden celok.
Preto len naprojektovanie jednotlivých konštrukcií na požadovaný tepelný odpor konštrukcie podľa normy STN 73 0540-2 nebude
postačovať. Čiže ak konštrukcie budú spĺňať
požiadavky tejto normy, nemusí to ešte znamenať, že budova dosiahne nízkoenergetický
status.
Nízka spotreba energie sa dá dosiahnuť viacerými opatreniami. Jedným z nich je opatrenie
už v samotnej projekčnej fáze, ktorým je výber tvaru budúcej budovy.

Tvar budovy vyjadruje faktor tvaru budovy,
ktorý má veľký význam pre výslednú potrebu
tepla na vykurovanie.
Faktor tvaru budovy sa určí ako pomer teplovýmennej plochy budovy (A) k obostavanému
objemu (V) budovy. Pre rodinný dom je ideálne, keď tento faktor dosahuje hodnotu 0,7 m-1
– ako uvádza STN 73 0540-2. V podstate by sa
malo jednať o snahu dosiahnuť tvar budovy s
čo najmenšou plochou teplovýmenného obalu, do ktorej sa zmestí čo najväčší objem. Ideálnym geometrickým tvarom pre tieto požiadavky je guľa. Samozrejme z typologického
a funkčného hľadiska je nerentabilné stavať
budovy v tvare gule. Ideálnym riešením pri
zhodnotení všetkých faktorov je realizovať
budovy v tvare valca, kocky či ležatého obdĺžnika. Čím sú konštrukcie jednoduchšie, tým je
teplovýmenná plocha, čiže ochladzovaný povrch, menšia. Čím je faktor tvaru budovy menší, tým sú energetické nároky budovy na bývanie menšie pri rovnakom objeme. To znamená, že je dobré sa vyhýbať rôznym nepravidelným tvarom, uskočeniam na fasáde, kaskádovitým tvarom, otočeným kaskádam, či väčším
výstupkom, alebo vysunutým miestnostiam.

Kocka s hranou 15 m bude mať

obostavaný objem V = (15x15x15)
3375 m3

teplovýmennú plochu A = (15x15x6)
1350 m2

faktor tvaru budovy A/V = 1350/3375
= 0,4 (1/m)
Na druhej strane i nepravidelný tvar budovy
môže mať vyhovujúci faktor tvaru budovy.
Napríklad si porovnáme dve podlahovo plošne
rovnaké budovy. Obe majú pôdorysnú plochu
120,5m2 a rovnaký obostavaný objem
361,5m3. Líšia sa však vo svojom pôdorysnom
tvare. Výška stien je 3m.


Obr. 2: Príklad pôdorysov s rovnakou podlahovou plochou
a zastavaným objemom, ale rozdielnym faktorom tvaru
budovy

Obr. 7: Ukážka menej výhodného tvaru rodinného domu

Jednoduchším tvarom budovy na bývanie
dokážeme eliminovať riziko vzniku nežiadúcich tepelných mostov. Zníži sa faktor tvaru
budovy, je menšia pravdepodobnosť, že pri
realizácii dôjde k realizačnej chybe niektorého
detailu a samozrejme i z investičného hľadiska
je jednoduchší tvar budovy ekonomickejší.
Napríklad ak si zvolíme tvar budovy podobajúci sa kocke, je predpoklad, že faktor tvaru
budovy vyjde výhodnejšie ako faktor tvaru
napríklad kaskádovej budovy. No nie je kocka
ako kocka. Záleží aj od jej veľkosti. Čím je daná
budova (kocka) väčšia, tým bude mať faktor
tvaru budovy menší.
Napríklad:


kocka s hranou 6m bude mať

obostavaný objem V = (6x6x6) 216m3

teplovýmennú plochu A = (6x6x6) 216
m2

faktor tvaru budovy A/V = 216/216 =
1 (1/m)

Faktor tvaru prvej budovy je A/V = 406/361,5
= 1,12 m-1 a faktor tvaru druhej budovy je
373,3/361,5 = 1,03m-1. Sú síce rozdielne, ale
nie oveľa. Tu je vidno, že tvar budovy má
vplyv na faktor tvaru budovy, ale rozdiel nie je
až taký markantný ako by sa mohlo zdať. No
opäť prvá budova má väčšiu teplovýmennú
plochu, čo znamená väčšiu spotrebu energie
na vykurovanie a väčšiu plochu, ktorá je
ochladzovaná. Taktiež jeho nepravidelný tvar
môže spôsobiť v realizačnej fáze konštrukčné
chyby (vznik tepelných mostov), pravdepodobne vyhotovenie prvého tvaru budovy bude aj ekonomicky, technicky a projekčne náročnejšie.

Výber tvaru strechy
Ďalším dôležitým faktorom je tvar strechy. Pri
výbere tvaru strechy je potrebné si uvedomiť,
že cez strechu uniká najviac tepla a preto je
výhodnejšie voliť strechu s čo najmenšou
plochou. V tomto smere jednoznačne dominuje plochá strecha, ktorá má oproti valbovej
streche menšiu plochu. Bohužiaľ na Slovensku
majú stále ploché strechy zlú povesť, ktorú

nadobudli v minulosti, kedy boli často chybne
realizované a boli používané nekvalitné materiály. V súčasnosti je však na trhu množstvo
nových materiálov, ktoré majú pozitívny vplyv
na funkčnosť plochej strechy a z hľadiska
úspory energie sa preto stáva lídrom v oblasti
striech. Otázkou však stále ostáva ľudský faktor a kvalita vyhotovenia takejto strechy. Preto v súčasnosti kompromisom medzi plochou
a sedlovou strechou by mohla byť pultová
strecha. Pri pultovej streche je stále ochladzovaná plocha menšia ako pri sedlovej či valbovej streche a zároveň z ekonomického hľadiska je jej vyhotovenie lacnejšie.

Ako faktor tvaru budovy ovplyvňuje potrebu
tepla na vykurovanie?
Kde sa teda reálne odrazí hodnota faktora
tvaru budovy? Jeho jednoznačný vplyv sa
prejaví na potrebe tepla na vykurovanie
(kWh/(m2.a)). V tabulke č.1 z normy STN 73
0540-2 je vidno, že na základe znižujúceho sa
faktora tvaru budovy sa zároveň znižuje aj
požiadavka na potrebu tepla na vykurovanie.
Od 1.1.2016 platí odporúčaná hodnota
QH,nd,r1. Od 1.1.2021 bude platiť cieľová odporúčaná hodnota QH,nd,r2, no pre verejné budovy táto hodnota bude platiť už od 1.1.2019.

Kde sa tieto hodnoty prejavia?
Všetky tieto faktory (tvar strechy, pôdorysný
tvar, merná potreba tepla na vykurovanie)
majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy. Dnes pri výstavbe novej budovy každý
stavebný úrad žiada, aby bolo pri žiadosti
o stavebné povolenie súčasťou projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie aj projektové energetické hodnotenie budovy
(EHB), kedysi známe ako tepelnotechnické
posúdenie.
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Toto posúdenie odráža hlavne energetickú
hospodárnosť budovy. Je to vlastne vyjadrenie potreby energie na normalizovaný chod
budovy a to najmä na vykurovanie, prípravu
teplej vody, osvetlenie, chladenie a klimatizáciu. Samozrejme jedným z faktorov, ktoré
majú vplyv na výsledok EHB (a následné zatriedenie budovy do energetickej kategórie) je
aj faktor tvaru budovy.
Takéto posúdenie môže vypracovať projektant, ktorý vypracoval dokumentáciu na stavebné povolenie, prípadne odborne spôsobilá
osoba v oblasti energetickej certifikácie. EHB
by však mal vypracovať človek, ktorý sa vyzná
v danej problematike a má skúsenosti
v oblasti energetickej hodpodárnosti budov
(túto podmienku nespĺňajú všetci projektanti,
ktorí EHB vypracujú). Všetky navrhnuté riešenia v EHB, ktoré sa zrealizujú, sa neskôr odzrkadlia v energetickom certifikáte budov, ktorý
je podľa zákona č. 300/2012, ktorým sa mení
zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, povinný pri novostavbe, významnej obnove, predaji a prenajímaní budovy. Tento energetický certifikát už nemôže
vyhotoviť projektant, ale iba odborne spôsobilá osoba v oblasti energetickej certifikácie.
Problémom v súčasnosti býva, že mnoho projektantov navrhne nejaké riešenia, ktoré prejdú cez stavebné povolenie (projektové energetické hodnotenie budovy), ale nemusia
prejsť cez kolaudačné konanie (energetický
certifikát), pretože nie vždy projektant navrhne opatrenia v EHB správne. Napríklad novostavba rodinného domu by v EHB aj EC mala
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Tab. 1: Potreba tepla na vykurovanie
Faktor
tvaru
budovy
1/m

Potreba tepla na vykurovanie

Normalizovaná
Maximálna hodnota
(požadovaná) hodQH,nd,max
nota QH,nd,N

Odporúčaná hodnota
QH,nd,r1

Cieľová odporúčaná hodnota
QH,nd,r2

≤ 0,3

70,0

50,0

25,00

12,50

0,4

78,6

57,1

28,55

14,28

0,5

87,1

64,3

32,15

16,08

0,6

95,7

71,4

35,70

17,85

0,7

104,3

78,6

39,30

19,65

0,8

112,9

85,7

42,85

21,43

0,9

121,4

92,9

46,45

23,23

1,0

130,0

100,0

50,0

25,00

dosiahnuť kategóriu A1. Ak ju nedosiahne,
nastáva problém a bohužiaľ sa to zistí až pri
kolaudácii. Vtedy to pocíti hlavne investor,
ktorý musí vynaložiť nemalé finančné prostriedky na dodatočné opatrenia.

problémov na stavebnom úrade a hlavne pri
kolaudačnom konaní.
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Zelená vegetačná stena v interiéri
Living green wall in the interior

Cieľom príspevku je priblíženie zaujímavého
interiérového doplnku – zelená vegetačná
interiérovej steny. V súčasnosti sú celosvetovo čoraz viac využívané práve takéto riešenia
- spestrenia interiérov. Rovnako aj na Slovensku čoraz viac investorov zatraktívňuje
svoje priestory práve takýmito spôsobmi
riešenia. Veľmi dôležitý je koncepčný - dizajnérsky návrh celého priestoru, avšak pre
správnu funkčnosť zelenej, vegetačnej steny
sú potrebné aj technické a technologické
riešenia. Príspevok stručne popisuje výhody
a postup realizácie zelenej steny v interiéri.
Kľúčové slová:
Zelená stena, Realizácia

The aim of the article is to get an interesting
interior accessory - the green vegetation interior wall. Nowadays, such interior design solutions are increasingly used worldwide. Similarly, in Slovakia, more and more investors are
making their premises more attractive by such
solutions. Very important is the conceptual
design of the entire space, but technical and
technological solutions are also necessary for
the proper functioning of the green, vegeta23

tion wall. The contribution briefly describes
the benefits and process of implementing the
green wall in the interior.
Key words:
Green wall, Realization

Úvod
Zelená vegetačná stena v interiéri bytového
domu má slúžiť ako estetický prvok priestoru
recepcie, pričom je umiestnená oproti oknám,
avšak nie v dosahu slnečného žiarenia. Povrch
tvoria rastliny tropického pôvodu, ktoré sú
z podrastov dažďových pralesov. Neznášajú
priame slnečné žiarenie, preto najlepšie je
rozptýlené svetlo. Starostlivosť o zelenú vegetačnú stenu v interiéri je jednoduchšia ako pri
pestovaní bežných izbových rastlín, pretože
závlaha je zabezpečená plnoautomatickým
dávkovaním vody do celého systému a minimálna údržba. Hlavnou výhodou je vhodné
využitie v rôznych priestoroch a v rôznych
formátoch. Vegetácia vytvára vysokú estetickú hodnotu a má relaxačno–psychohygienickú
funkciu pre človeka a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Rastliny produkujú kyslík a absorbujú oxid

uhličitý. Veľkou výhodou je absorpcia hluku.
Zelená vegetačná stena v interiéri zvyšuje
relatívnu vlhkosť vzduchu, čo je veľkým plusom v prekúrených priestoroch v zimnom
období. Medzi nevýhody zelenej vegetačnej
steny v interiéri patrí vysoká nadobúdacia
cena a najmä riziko uhynutia rastlín.
Postup prác je vertikálno-zostupný a začiatok
montáže preglejok sa robí z hornej ľavej časti
nosnej steny.

Ako prvá vrstva v poradí je montáž preglejok
odolných voči vode na nosnú stenu. Preglejky
sa kotvia do konštrukcie pomocou kotviacich
skrutiek príklepovou vŕtačkou a ukladajú sa
naležato jedna vedľa druhej. Posledný rad
preglejok sa uloží s odsadením od podlahy
o 400 mm.

Obr. 1: Montáž preglejok

Stojany sa kotvia na preglejky pomocou šesťhranných skrutiek. Stojany sa osádzajú vertikálne. Od podlahy sa odsadia o 400 mm
z dôvodu vynechania priestoru pre zavlažovací
systém zelenej vegetačnej steny v interiéri.
Po dokončení osádzania črepníkových stojanov nasleduje montáž zavlažovacieho potrubia. Hadice sa pred montážou namerajú
a narežú. Následne sa na nich označia miesta,
kde sa špeciálnym prístrojom urobia dierky
pre inštaláciu rozstrekovačov. Tieto hadice sa
uložia v horizontálnom smere. Potrubie sa
montuje po celom obvode zelenej vegetačnej
steny v interiéri a taktiež v horizontálnom
smere.

z PVC materiálu. Zariadenie na zavlažovanie
zelenej vegetačnej steny v interiéri sa nachádza pod stenou. Po dokončení už spomínaných činností sa začne s montážou zavlažovacieho systému. Systém obsahuje zásobník
vody, čerpadlo, riadiacu jednotku, napojenie
na prívod vody a odtok kanalizácie. Riadiaca
jednotka je napojená na elektrickú energiu.
V jednotke sa nastaví interval zavlažovania.
Voda je čerpaná do uzavretého systému
a prebytok vody sa spätne vracia do zberného
kanalizačného potrubia odkiaľ vyteká do kanalizácie.

Obr. 3: Zavlažovací systém

V horizontálnom smere sa uložia dve potrubia, jedno na vrchole steny a druhé v polovici
steny. Potrubie má veľkosť DN 25. Po inštalácii potrubia sa zhotoví montáž kanalizačného
potrubia na spodnej časti posledného radu
stojanov na črepníky, odkiaľ bude zachytávaná prebytočná voda. Kanalizačné potrubie sa
montuje v spáde 1,5 % smerom k odtoku.

Obr. 5: Detail zhotovenia oblôžky zelenej steny

Obloženie je vyrobené z dreva a montuje sa
na zelenú vegetačnú stenu v interiéri
z bočných strán a z hornej strany. Kotvenie je
pomocou L uholníka, ktorý sa pomocou samorezných skrutiek navŕta do steny vŕtačkou
a naň sa uchytia drevené oblôžky taktiež pomocou samorezných skrutiek.

Obr. 2: Montáž črepníkových stojanov

Obr. 4: Potrubie

Nasleduje osádzanie črepníkových stojanov.

Veľkosť potrubia je DN 50 a je vyhotovené

Osvetlenie sa vytvorí z LED svietidiel
s intenzitou svietenia vyššou ako 1500 Luxov.
Svietidlá sa osadia do maximálnej vzdialenosti
od vonkajšieho okraja steny 300 mm. Maximálna osová vzdialenosť svietidiel je 1000
mm. Takže na dĺžku 5 m sa osadia štyri svietidlá. Osvetlenie sa vytvorí v sadrokartónovom podhľade. Nasleduje osádzanie
črepníkov s rastlinami. Črepníky sa jednoducho vložia do stojanov po troch kusoch.
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v interiéri. Dĺžka kotviacej skrutky je 50 mm
s priemerom závitu 8 mm.
Stojany na črepníky sú vyrobené z plastu a sú
uchytené na preglejky kotviacimi skrutkami.
Stojany sú trojčrepníkové to znamená, že do
jedného stojana sa uložia tri črepníky
s rastlinami. Rozmery stojanov sú 120 x 375 x
160 mm. Stojany sa budú kotviť do preglejky
pomocou šesťhranných skrutiek.

Obr. 6: Vsádzanie črepníkov do stojanov

Zelená vegetačná stena v interiéri sa ukotví
o zvislú nosnú konštrukciu, ktorá je napríklad
vytvorená zo železobetónu, ktorý je zhotovený z betónu triedy C25/30 a ocele triedy
B500B. Zelená vegetačná stena v interiéri je
vysoká 3 m, avšak 40 cm od podlahy je zabudovaný zavlažovací systém. Stena je dlhá 5,5
m, hrúbka je 280 mm v spodnej časti, kde sa
nachádza technické zázemie a v hornej časti je
hrúbka steny 206 mm (príklad).

sa zhotovujú z troch alebo viacerých dýh,
ktoré sa k sebe lepia kolmo na smer vlákien.
Lepia
sa
vodeodolným
močovinoformaldehydovým lepidlom tmavej farby.
Preglejky sú vyrobené z lúpanej dýhy
z listnatých stromov, v tomto prípade zo
smrekového dreva. Rozmery preglejky sú 20 x
1250 x 2500 mm.

Obr. 7: Pohľad na konštrukciu vertikálnej steny

Zavlažovanie je zabezpečené pomocou
potrubí zo sieťového polypropylénu PEX.
Črepníky sú vyrobené zo 100 % recyklovateľného polypropylénu, naplnené sú substrátom
kde sa zasadia rastliny. Po osadení stojanov
na preglejky sa naplnené črepníky voľne uložia do týchto stojanov Podklad musí byť zhotovený podľa predpísanej normy STN EN
1996-1-1. Pred samotným montážnym procesom je nutné, aby bolo v okolí zelenej vegetačnej steny v interiéri vyhotovené pripojenie
na vodu a kanalizáciu a elektrickú energiu.
Plocha zelenej vegetačnej steny v interiéri je
16,5 m2. Predpokladaná cena je 1000 €/m2
a celková predpokladaná cena steny je 16 500
€. Po dokončení montáže zelenej vegetačnej
steny v interiéri sa nastaví a spustí zavlažovací
systém. Zavlaženie zabezpečí správny prísun
vody rastlinám. Kontrolu zavlažovania bude
vykonávať realizačná firma dvakrát do roka.
Taktiež sa vykoná kontrola prívodu vody
a odtoku kanalizácie. Ak bude nutné počas
údržby vykonať zastrihávanie či presádzanie
rastlín, firma vykoná túto údržbu. Realizáciou
zelenej vegetačnej steny v interiéri nevzniká
veľké množstvo odpadu. Odpadom počas
realizácie sú drevené odrezky z preglejky,
odrezky z dreveného obkladu a odrezky
z plastového potrubia.

Literatúra:
[1]

https://gsky.com/

Autori:

Pre montáž zelenej vegetačnej steny
v interiéri spoločnosti GSKY sa používajú vodovzdorné lepené preglejky, ktoré sa kotvia
do zvislej nosnej konštrukcie kotviacimi prvkami a slúžia ako podklad pre montáž. Preglejky
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Obr. 8: Rez vertikálnou stenou

Kotviace skrutky sa navŕtajú cez preglejku do
nosnej železobetónovej konštrukcie, čím zabezpečia stabilitu zelenej vegetačnej steny
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Zkoušení betonových směsí pomocí gyrátoru
Testing of concrete mixtures by gyratory compactor

Laboratorní gyrátor je stroj, který je již delší
dobu používaný stavebními laboratořemi pro
návrh nových receptur a přísad do betonu.
Lze jej použít pro zkoušky betonu ale i pro
asfaltové směsi. Jedná se o stroj, který hutní
vzorek materiálu vertikální statickou sílou při
současném otáčení formy. Forma je při otáčení nakloněna o definovný úhel od své osy.
V české i slovenské republice jde zatím stále
málo používaný stroj a to i přesto, že norma
EN 12697-31 popisuje použití tohoto stroje
pro zkoušky asfaltových směsí.
Tento článek je reportáží z výrobního závodu
společnosti SIKA v Brně o použítí gyrátoru ve
stavební laboratoři.
Kľúčové slová:
Laboratorní gyrátor, Zpracovatelnost, Zavlhlý
beton, Návrh receptury, Přísady

ing vertical static force while rotating the
mould. The mould is tilted by a defined angle
from its axis when rotated. In the Czech Republic and the Slovak Republic this machine is
not still commonly used even though EN
12697-31 describes the use of this machine
for testing asphalt mixtures.
This article is a report from SIKA production
plant in Brno about the use of gyratory compactor in construction lab.
Key words:
Gyratory compactor, Workability, No-Slump
concrete, Mix design, Additives

Článek je reportáží z výrobního závodu společnosti SIKA v Brně, ktorý používa gyrátor.

K čemu se gyrátor v SIKA používá?
Gyratory compactor is a machine that has
been used for many years by building laboratories to design new formulations and additives for concrete. It can be used for concrete
tests as well as for asphalt mixture tests. This
machine is compacting the material by apply-

Porovnáváme s ním jednotlivé přísady a jejich
efekt na beton anebo pomocí tohoto stroje
nastavujeme novou recepturu betonu. Hlavními zákazníky pro tento stroj, jsou zákazníci
používající zavlhlý beton (tzn. taková konzistence, kdy už po odformování drží výrobek

svůj finální tvar).

Používate stroj i pro vývoj nových přísad?

Ano, někdy máme určitý tip na novou přísadu
– tuto přísadu si naformulujeme a její efekt
potom sledujeme při hutnění na gyrátoru.
Anebo pokud například sledujeme hydrofobní
vlastnosti, tak si pomocí gyrátoru vytvoříme
vzorky o stejné objemové hmotnosti a na
zatvrdlých vzorcích potom měříme hydrofobní
vlastnosti.

V čem je pro vás lepší si vytvořit vzorky na
gyrátoru, než kdybyste používali např. normové betonové krychle o hraně 150 mm?
Protože pomocí gyrátoru dosáhneme stabilní
objemové hmotnosti u všech vzorků. Když pak
například
měříme
nasákavost
vzorků
v závislosti na dávce a typu hydrofobní přísady, můžeme si být jistí, že porovnáváme skutečně pouze vliv přísady a výsledky nejsou
ovlivňené různou objemovou hmotností.
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Co na vzorcích během hutnícího cyklu porovnáváte?
Jsou dva způsoby použití – jednak se dá přístroj nastavit na to, aby bylo na vzorku vždy
dosaženo stejné objemové hmotnosti, což je
vhodné zejména pro náš výzkum. Když pak na
vzorcích měříme pevnost v tlaku, nasákavost,
hloubku penetrace nebo další zkoušky, tak
máme fixní parametry betonové směsi a porovnáváme pouze odchylky způsobené dávkováním přísady.

výšky upravíme navážku.
Tlak na vzorek používáme 4,5 baru (450 kPa).
V určitých případech, kdy je docela rychlé
hutnění a není požadavek na vyšší objemovou
hmotnost, používáme tlak nižší, kolem 2,5
baru (250 kPa).
Dále si můžeme před zkouškou nastavit dobu
trvání testu (počet hutnících cyklů) anebo
density limit (cílovou objemovou hmotnost).

Naopak když děláme zkoušky pro zákazníka,
tak aplikujeme na vzorek fixní počet hutnících
cyklů (což odpovídá dané energii vynaložené
ve výrobě), kdy zákazník používá pořád stejnou hutnící energii a zajímá ho pouze výsledná objemová hmotnost.
Takže když budeme pro zákazníka srovnávat
efekty dvou různých přísad, nastavíme stroj
tak, aby dal každému vzorku stejný počet
hutnících cyklů a na vzorcích potom porovnáváme výslednou objemovou hmotnost. Pro
zákazníka je pak lepší zvolit přísadu, která
umožní lepší zhutnění, protože vzorek má pak
vyšší pevnost a nižší nasákavost, čímž se prodlužuje i trvanlivost betonového výrobku.

Obr. 2: Gyrátor CONTROLS používaný ve výrobním závodu
SIKA v Brně-Chrlicích

Na grafu vidíme křivku ukazující objemovou
hmotnost a na druhé ose grafu vidíme tangenciální napětí, což znázorňuje odpor proti
hutnění. Obě tyto hodnoty by měly ze začátku
narůstat. V jedné chvíli začne být odpor proti
hutnění konstantní, nebo začne lehce oscilovat okolo určité hodnoty - toto značí, že hutnění už není v této fázi efektivní. Při odformování vzorku v extrudéru potom sledujeme
zašlemování vzorku po stranách, kdy vytlačené cementové mléko zatáhne povrch právě
odformovaného vzorku. Pohledem pak posuzujeme s kterou přísadou je povrch vzorku
celistvější a bez kaveren. Právě během odformování dojde k rozmazání tohoto cementového tmele po povrchu vzorku.

A není to chyba, že se cementové mléko dere
na povrch a může potom chybět uprostřed
vzorku?
Problém to není. Cementového mléka je
v záměsi skoro vždy přebytek. Používáme
speciální přísady, které pomůžou vytlačit jenom trochu mléka ze vzorku během hutnění.
Cementového mléka je pak na povrchu jenom
minimum. Spíše se jedná o pěnu, která pomůže zatáhnout výsledný povrch vzorku.

Obr. 3: Při odformování zkušebního vzorku tvaru válce
můžeme sledovat zašlemování vzorků po stranách.

K čemu pak používáte získané vzorky
z gyrátoru?

První záměs provedeme tak, že si nastavíme
fixní objemovou hmotnost a začneme vzorek
v gyrátoru hutnit.

Na zatvrdlých vzorcích měříme nejčastěji objemovou hmotnost a pevnosti v tlaku po 1,3,7
a 28 dnech. Pokud zkoušíme na vzorcích vliv

Obr. 1: Při zkoušce je materiál nasypán do válcové formy,
kde je následně hutněn za působení nastaveného přítlaku.
Forma se během hutnění vychyluje kolem své osy, podle
předem nastaveného úhlu výchylky.

Jak probíhá samotná zkouška?
Nejdříve si navážíme všechny složky betonu a
v míchačce si připravíme záměs. Do softwaru
potom zadáme navážku, která nám vyplní
zkušební formu. Navážku upravujeme v závislosti na tom, jak chceme mít vysoký vzorek a
jaká je skladba směsi. Nejčastěji si vyrobíme
první vzorek z dané záměsi a podle výsledné
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Obr. 4: Zkušební software dodávaný ke gyrátoru CONTROLS. Zelená křivka znázorňuje rostoucí objemovou
hmotnost vzorku. Červená křivka znázorňuje odpor velikost
smykového napětí, které ve vzorku vzniká během hutnění .
Modrá přerušovaná čára je uživatelem nastavený limit
objemové hmotnosti, kdy stroj hutnění ukončí.

urychlujících anebo zpomalujících přísad,
můžou se měřit pevnosti v tlaku i v řádu hodin.

Na zatvrdlých vzorcích potom měříme odolnost proti solím (CHRL), nebo jiným agresivním látkám. Měříme kapilární nasákavost,
penetraci na povrchu, výkvětotvornost a další
vlastnosti. Toto sledujeme vždy na vzorcích o
stejné objemové hmotnosti.

Jak dlouho stroj používáte a kde jste se o
něm dozvěděli?
Gyrátor používáme už cca 4-5 let a poprvé
jsme ho viděli u našich německých kolegů. Pro
zkoušení zavlhlého betonu se jedná asi o nejexaktnější metodu, pokud srovnáváme výsledky z laboratoře s výsledky získanými na stavbě

anebo ve výrobně u zákazníka. Sice existovaly
nějaké simulační laboratorní vibrolisy, ale zde
byl tak velký rozdíl v naměřených hodnotách,
že jsme od tohoto upustili. Je tu tedy velká
srovnatelnost výsledků z laboratoře s realitou
u zákazníka.
Dalším plusem je jednoduchost ovládání a to,
že v prvotní fázi na betonu měříme jeho zpracovatelnost a v zápětí můžeme na tomto stejném vzorku měřit jeho pevnost. Pokud bychom používali tradiční metody pro měření
zpracovatelnosti sušších směsí – např metodu
Vebe, tak odtud nemůžeme získat vzorek,
který by šel následně použít pro další zkoušky.
Výhodou je i práce s daty, kdy si pomocí vý-

stupů ze softwaru můžeme všechna data zapracovat do svých protokolů.
Literatúra:
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Identifikácia polohy betonárskej výstuže - 1
Identification of the position reinforcement embedded in concrete - 1
and more demanding case, he will ask for a
destructive reinforcement, or he will better
ask for a metric with available instruments metal detectors. Although the accuracy of
measurements and outputs depend on many
factors, they provide a preview of the quality
of the reinforced reinforcement in accordance
with the design documentation. Although the
best preventative control is to be used for pre
-casting, verification during construction is a
lower cost item like repair of later deformations or collapse of the structure. The article
approaches the possibilities of detecting reinforcement with selected devices on the selected wall of the elevator shaft.
Key words:
Reinforcement, Detection, Devices

Stavebné tempo má veľký význam pre predaj bytov a zisk investora. Zhotoviteľ je
v časovej tiesni aj pre nedostatok pracovnej
sily a kontrola vyhotovených konštrukcií
nebýva vždy detailná. Čo však v prípade zakrytých častí, kde už stavbyvedúci ani stavebný dozor nestihli prevziať napríklad naviazanú a osadenú výstuž. V tom horšom
a
náročnejšom
prípade
požiada
o deštruktívne odhalenie výstuže alebo
v tom lepšom požiada o premeranie dostupnými prístrojmi – detektormi kovov. Aj keď
presnosť merania a výstupov závisia od mnohých faktorov, ponúkajú náhľad na kvalitu
zrealizovanej výstuže v súlade s projektovou
dokumentáciou. Aj keď najlepšia je preventívna kontrola pred zabetónovaním, overenie počas realizácie stavby je nákladovo

nižšia položka ako oprava neskorších deformácií prípadne kolapsu konštrukcie. Článok
približuje možnosti detekcie výstuže
s vybranými prístrojmi na vybranej stene
výťahovej šachty.
Kľúčové slová:
Detekcia, Prístroje, Výstuž

Construction pace is of great importance for
the sale of apartments and the profit of the
investor. The contractor is in a time-lag even
for a lack of workforce and the control of the
executed constructions is not always detailed.
What, however, in the case of covered parts,
where the builders or the building supervisor
have not been able to take over, for example,
the tied and laid reinforcement. In the worse

Úvod
Nedeštruktívne skúšky betónu sa riadia podľa
noriem STN 73 2011 a STN 73 1370 a ďalšími
nadväzujúcimi normami. Indukčná elektromagnetická metóda sa vykonáva podľa normy
STN 73 2011, na účel stanovenia polohy, priemeru, množstva výstuže a hrúbky krycej vrstvy nad výstužou v betóne konštrukcií a dielcov. Získané výsledky môžu byť po schválení
objednávateľom overené priamym meraním
hľadaných parametrov v deštruktívnej sonde
po odstránení krycej vrstvy betónu. Vlastnosti
betónu určuje norma STN EN 206-1, ktorá sa
vzťahuje aj na jeho výrobu a skúšanie. Pre
zhotovovanie betónových konštrukcií platí
STN EN 13670.
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Na železobetónové konštrukcie môžeme použiť len takú betonársku výstuž a spojovací
materiál, ktoré zodpovedajú STN a PD. Označenie a uskladnenie výstuže musí umožniť ich
spoľahlivú identifikáciu. Zásady na betonársku
výstuž, jej vlastnosti, dopravu, skladovanie,
ošetrovanie, kontrolu a skúšanie stanovujú
príslušné ustanovenia STN EN 10080 a STN EN
13670. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať skladovaniu výstuže, aby nedošlo k zámene (musí byť zabezpečená spoľahlivá identifikácia jednotlivých druhov a jednotlivých dodávok). Je nutné zabrániť i lokálnej korózii,
väčšieho stupňa (viac ako tzv. nepatrné zhrdzavenie), zamedziť, aby výstuž prišla do styku s kyslým, zásaditým prostredím a pod. Je
nutné zamedziť zváraniu v blízkosti predpínacej výstuže bez náležitých ochranných opatrení proti kvapkám roztaveného materiálu. Manipulácia s výstužou sa musí vykonávať len na
čistých plochách, ktoré nespôsobia žiadne
znečistenie, ani mechanické poškodenie výstuže. [1]
Identifikovať je potrebné klasickú prútovú
výstuž, KARI – siete, ale aj predpínaciu výstuž.
Prúty však vyžadujú špeciálnu pozornosť,
pretože ich poloha sa počas betonáže môže
meniť.

Vystužovanie
Výstuž vylepšuje aj ťahové vlastnosti železobetónových konštrukcií. Používa sa ako súčasť
železobetónových a predpätých betónových
konštrukcií pozemných stavieb, mostných a
inžinierskych konštrukcií, vodohospodárskych
stavieb a tunelov a iných podzemných diel.
Pre zaistenie jednak súdržnosti betónu s výstužou a jednak ochrany výstuže pred koróziou sa výstuž vždy ukladá do debnenia tak, aby
bola od vonkajšieho povrchu betónu vzdialená na projektom určenú minimálnu hodnotu.
Táto vzdialenosť, ktorú teda vypĺňa betón, sa
nazýva krycou vrstvou a jej veľkosť závisí od
účelu stavebnej konštrukcie a agresivite prostredia, v ktorom sa konštrukcia bude nachádzať po celú dobu svojej životnosti. Minimálna
hrúbka krycej vrstvy by nemala byť menšia
ako 20 mm alebo priemer priliehajúce výstuže
u konštrukcií v interiéroch. V nutných prípadoch sa používajú betonárskej výstuže aj z
nehrdzavejúcej ocele alebo upravené organickými povlakmi, alebo s kovovými povlakmi
(žiarové zinkovanie ponorom). Dôvodom je
zníženie rizika vzniku korózie výstuže po degradácii krycej vrstvy betónu v agresívnom
korozívnom prostredí. Skorodovaná výstuž
totiž znižuje únosnosť a konštrukcia môže v
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extrémnom prípade skolabovať. [2]
Pri ukladaní výstuže do debnenia sa používajú
tzv. dištančné vložky, ktoré vymedzujú požadovanú kryciu vrstvu. Podložky po vybetónovaní zostanú v konštrukcii. Okrem bodových
dištančných podložkách sa možno stretnúť aj
s líniovými dištančnými vložkami. Vyrábajú sa
z materiálov na báze cementu, ale aj plastové,
rôznych tvarov a profilov. [2, 3, 4]

Väčšina prístrojov dostupných na trhu pracuje
na podobnom princípe magnetickou indukciou. Prístroje pracujúce na princípe ultrazvuku
alebo röntgenového žiarenia tvoria druhú
kategóriu. Tieto prístroje však pre svoje rozmery a finančné náklady sú na použitie INSITU náročné. Obzvlášť ak sa jedná
o priebežnú kontrolu stavbyvedúcim alebo
stavebným dozorom. Táto kontrola je určená
na dodatočnú kontrolu a predchádzanie porúch prípadne kolapsov konštrukcií stavieb.

Detekcia výstuže nedeštruktívnym spôsobom
Na detegovanie výstuže v železobetónových
konštrukciách súčasnosti trh ponúka rôzne
prístroje. Ich funkcionalita je založená na podobných princípoch s rozdielom presnosti
merania, rozsahu merania, vykresľovania
výstupov a možnosti merania IN-SITU.
Pre účely prieskumu zameraného na zistenie
polohy a hĺbky krytia výstuže sa používa geofyzikálna metóda GPR (georadar) a profometer. Metóda GPR je založená na princípe emitovania elektromagnetické signálu do skúmaného prostredia a jeho následnej registrácie.
Výsledný signál je podrobený analýze a následne interpretovaný. Z meraní je možné
zistiť polohu prvej vrstvy výstuže a približnú
hrúbku krycej betónovej vrstvy. Pri ďalších
vrstvách výstuže dochádza k mnohým obmedzeniam a presnosť metódy klesá. Pri objektoch, kde nie je k dispozícii projektová dokumentácia, slúži táto metóda k určeniu približných a základných parametrov skúmaného
prvku, tam kde je dokumentácia k dispozícii,
slúži k overeniu projektovaného stavu.

Obr. 1: Princíp merania magnetickou indukciou

Meranie Profometrom je založené na princípe
elektromagnetickej pulznej indukcie. Cievky
prístroja v meracom režime sú periodicky
napájané elektrickými impulzmi a tak vytvárajú magnetické pole. Na povrchu elektricky
vodivých materiálov, ktoré sú v tomto primárnom magnetickom poli, sa vytvárajú sekundárne vírivé prúdy. Tieto prúdy indukujú magnetické pole opačného smeru. Výsledná zmena v napätí je využívaná na merania, prieskum. Metóda je neúčinná pri prieskume všetkých nevodivých materiálov (napr. betón,
plast, drevo, tehla a pod.).

Dostupné prístroje na detekciu výstuže
Súčasný trh ponúka rôzne detekčné prístroje
so širokou škálou výstupov a funkcií. Patria
sem prístroje od malých kompaktných: BOSCH
GMS 120 Professional, BOSCH GMS 100 M
Professional, BOSCH Wallscanner D-tect 150,
Proceq PROSOSCOPE, NOVOTEST KRC-M2,
HILTI Multidetector PS 50; po profesionálne
detektory so softvérovou podporou: Proceq
Profoscope +, Proceq Profometer 5+ Model S,
Proceq Profometer 600, HILTI Systém
Ferroscan PS 250, HILTI Systém PS 1000 XScan. Prístroje pri svojich manuáloch
a návodoch uvádzajú presnosť merania jedného kovového prvku – prút rebrovanej výstuže.
Z dostupných prístrojov pre porovnanie
a priblíženie možností detegovania zabetónovanej výstuže boli pre overenie možností zameriavania výstuže v kontrolných železobetónových konštrukciách použité prístroje uvedené vyššie zvýraznené modrou.
Väčšina prístrojov ponúka výsledky merania
priamo na mieste – IN-SITU. Niektoré profesionálne majú podporu v softvérovom spracovaní údajov a je možné po úpravách detegovať aj iné zistenia a upresniť tak meranie.
Spätne je možné kedykoľvek stiahnuť uložené
údaje a vykresliť ich na konštrukciu aj po dlhšej dobe. Zabráni sa tak nežiadúcemu porušeniu výstuže v prípade potreby vŕtania prestupov, kotvenia oceľových konštrukcií, alebo
spätnému overovaniu množstva výstuže
v sporoch.

Meraná konštrukcia
Na jednej z množstva rozostavaných stavieb
bola požiadavka investora overiť detekciu aby
si vedel zakúpiť,

alebo zaobstarať vhodný prístroj, ktorý by
pokryl jeho potreby. Prvou požiadavkou bolo
overiť schopnosti prístrojov na železobetónovom stĺpe, kde sa mali detegovať železné prúty a druhou vytipovať prístroj, ktorý bude
schopný overiť zabudovanie uzemňovacieho
prúta vnútri stĺpa. Vystuženie stĺpa ako aj
poloha uzemnenia bola predmetom zamerania a fotodokumentovania – pozri obr. 2 a 3.
Po osadení výstuže bola jej poloha premeraná
rolovacím pásmom s triedou presnosti 1
a zaznamenaná, aby sa jej poloha overila po
zabetónovaní. Pri betonáži je výstuž namáhaná, čoho dôsledkom môže byť jej vychýlenie,
pre test sa uvažovalo jej neporušenie. Priemer
testovanej zvislej výstuže je 16 mm
a vodorovných strmienkov 8 mm. Rozostupy
v horizontálnom a zvislom smere sú znázornené na obrázku 4. Po zameraní boli výstuže pre
lepšiu orientáciu zakreslené v Cad programe.
Merania boli opakované, aby sa zabezpečili
primerané výsledky.

nou plochou (plexisklo), aby obe cievky prešli
ponad detegovanú plochu. Výstuž nachádzajúca sa pri okraji konštrukcie by tak nebola
identifikovaná.

Detekcia je ovplyvnená aj vekom betónu,
nakoľko je ako vlhký ešte vodivý. Do akej mier
je daná problematika ovplyvňujúca by bolo
predmetom nových výskumných úloh. Výstupy z prvých troch prístrojov je možné editovať
v PC, kde po vykreslení je možné dostať presnejší obraz a aj rozmery. Na obrázku 5 je zachytené meranie prístrojom HILTI Systém PS
1000 X-Scan zástupcom organizácie poskytujúcej prístroje na skúšobnú detekciu.
Výsledok merania je možné odčítať priamo na
grafickom displeji prístroja. Z merania bolo
možné konštatovať, že všetky zvislé výstuže sú
v konštrukcii a ich poloha je v rozmedzí do 20
mm oproti pôvodnému zameraniu. Či je to
spôsobené presnosťou merania alebo bola
výstuž počas betonáže polohovo upravená, by
bolo možné preukázať deštrukčne, čo nebolo
možné vzhľadom na význam stĺpa na novostavbe a nesúhlas hlavného stavbyvedúceho.

Obr. 6: Detegovanie výstuže na železobetónovom stĺpe
prístrojom HILTI Systém PS 1000 X-Scan a jeho výsledok
merania

Výsledky merania
Obr. 2: Výstuž stĺpa s priloženým digitálnym posuvným
meradlom

Obr. 4: Výstuž stĺpa zakreslená po zameraní jej polohy a
osadenia (modrou uzemňovací drôt hr. 8 mm), zeleným
rámom je vyznačená detegovaná výstuž

Výstupy z meracích prístrojov
Meracími prístrojmi boli premerané plochy
a spracovanie údajov bolo realizované na
mieste hlavne pre identifikáciu bleskozvodu.
Presnosť merania prístroja je uvádzaná výrobcom, no ovplyvňuje ju hustota výstuže, priemery výstuže, krytie a aj vlastnosti konštrukcie. Detegovanie bleskozvodu bolo náročné
vzhľadom na hĺbku osadenia a polohy.

Zisťovanie schopností detegovania oceľovej
výstuže a uzemnenia v železobetónovej stĺpovej konštrukcii bolo vykonávané štyrmi prístrojmi spomínanými v článku vyššie. Výstuž
bola identifikovaná každým a je možné konštatovať, že sú v konštrukcii všetky vopred
namerané a zaznamenané oceľové prúty.
Uzemňovací prút však bolo nemožné identifikovať žiadnym. Predpokladom nedostatočnej
detekcie je dosah prístrojov, ktoré pri hĺbke
osadenia uzemňovacieho

Obr. 3: Výstuž stĺpa s priloženým dĺžkovým meradlom

Detekčné prístroje pracujú na vyššie popísanom princípe. Niektoré v prípade zmeny permeability materiálu detegujú a vykreslia aj iný
materiál ako kov – plast, drevo, prípadne dutinu. Prezentované meranie bolo pre účely
detegovania ocele. Projektová dokumentácia
nebola predložená, pretože sa nemerali osadenia podľa projektu, ale skutočné osadenie
a detekcia po betonáži. Detekčný prístroj
potrebuje cez detegovanú plochu prejsť oboma cievkami, v opačnom prípade nebude
zrealizovaná detekcia plnohodnotne. Preto je
potrebné prekryť detekčnú plochu širšou pev-

Obr. 5: Detegovanie výstuže na železobetónovom stĺpe
prístrojom HILTI Systém PS 1000 X-scan

Obr. 7: Zobrazenie softvérového vyhodnotenia detekcie
výstuže
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prúta nedokážu tento prút zamerať. Je veľa
faktorov ovplyvňujúcich dosah a presnosť
detegovania. Taktiež hustota vystuženia pri
hornom okraju konštrukcie ako aj hrúbky
prútov majú vplyv na hĺbku detekcie. Rozdiely
merania predstavovali podľa zamerania pôvodného osadenia rozptyl od 5 do 20 mm.

Záver
Výsledok overovania polohy výstuže je
s pomocou dostupných prístrojov jednoduché, no závisí od veľkého množstva faktorov.
Stavebný dozor, stavbyvedúci alebo iná zainteresovaná osoba nemá veľa možností na
overenie alebo kontrolu osadenej výstuže.
Pokiaľ nie je dostatočne zorientovaná
v problematike, zaobstará si prístroj na detekciu výstuže, no výsledok môže byť prekvapivý.
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Článok priblížil možnosti overovania oceľovej
výstuže na konkrétnej požiadavke detegovať
výstuž a uzemňovací prút v stĺpe, avšak pri
voľbe vhodného prístroja je potrebné si naštudovať jeho presnosť merania, dosah, rozsah merania, softvérovú podporu, spôsob
výstupov a ich vyhodnocovanie a samozrejme
cenu. Prípadne je potrebné sa poradiť so spoločnosťami, ktoré sa problematikou zaoberajú. Prístroje, ktoré boli v príspevku testované,
bolo možné použiť a detegovať výstuž za podpory spoločnosti INSET s.r.o. Divízia Žilina.
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Odborný

VPLYV VYBRANÝCH KRITÉRIÍ NA PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI ETICS
EFFECT OF SELECTED CRITERIA TO ENHANCE ETICS LIFE

Samotnou obnovou bytového fondu sa musia zabezpečiť základné požiadavky na statickú, hygienickú, požiarnu, akustickú a tepelnú
ochranu, hygienu, ochranu zdravia a zníženie
energetickej náročnosti. Príspevok sa zaoberá rozhodovacím procesom, ktorý podstupuje každý vlastník zatepľovacieho systému v
prípade, keď zatepľovací systém vykazuje
systémové poruchy a degradáciu obvodového plášťa vplyvom vypršania životnosti zabudovaných materiálov. Na konkrétnom prípade z praxe uvádzame možný spôsob rozhodovania, ktorý absolvuje vlastník porušeného zatepľovacieho systému. Pri rozhodovaní
či porušený kontaktný zatepľovací systém je
ešte vhodné a ekonomicky únosné sanovať,
treba brať do úvahy viacero kritérií, z ktorých hlavným kritériom u vlastníka zostáva
cena sanácie.

criteria must be taken into account, of which
the main criterion for the owner remains the
cost of remediation.

V súčasnosti sa väčšina technologických riešení na opravu začína plánovať až v období, keď
sa na konštrukcii prejavia výrazné poruchy.
Závažná je predovšetkým skutočnosť, že náklady na odstránenie poruchy v pokročilom
štádiu niekoľkonásobné prevyšujú náklady na
včas realizovaný zásah. Podľa autorov [1]
náklady na sekundárne riešenia ochrany realizované pred začiatkom rozvoja konštrukčných
a realizačných porúch sú zlomkom nákladov
vynaložených na celkovú rekonštrukciu diela.
Toto isté sa vzťahuje aj na konštrukciu kontaktných zatepľovacích systémov. V súčasnosti nie je spracovaná metodika, ktorá by umožnila jednoduché rozhodnutie v procese riešení
porúch zatepľovacieho systému. Nasledujúce
state príspevku prinášajú možné kritéria rozhodovania a spôsob vyhodnotenia výberu
vhodnej metódy riešenia porúch zateplenia.

Key words:
ETICS, Faults, Construction

Úvod
Termín a forma sanácie objektu sú závislé
predovšetkým
na
stave
konštrukcie
a skutočnej zostatkovej životnosti. Sanáciu je
potrebné plánovať tak, aby si konštrukcia
zachovala požadovanú mieru spoľahlivosti
zároveň pri minimálnych nákladoch na údržbu, opravu či rekonštrukciu. Na obrázku č.1 je
znázornený diagram vplyvu úrovne spoľahlivosti konštrukcie na jej životnosť po radikálnom zásahu - rekonštrukcii.

Základné rozhodovacie kritéria
Kritéria rozhodovania, ktoré musí každý vlastník, realizátor, správca vziať do úvahy sú:
Súvisiace s technickým stavom zateplenia:


Rozsah poruchy,



Vek ETICS,
Plnenie funkčných požiadaviek ETICS s
poruchou,



Súvisiace s technológiou riešenia:


Prácnosť opravy, sanácie,



Životnosť technológie opravy poruchy,



Podmienky stavby a staveniska,

Kľúčové slová:
KZS, Poruchy, Konštrukcia
Obr. 1: Diagram životnosti konštrukcie po oprave [2]

The actual renovation of the housing fund
must provide basic requirements for static,
hygienic, fire, acoustic and thermal protection, hygiene, health protection and energy saving. The paper deals with the decisionmaking process that each owner of the thermal insulation system undergoes when the
insulation system exhibits system failures and
degradation of the cladding due to the expiration of the life of the incorporated materials.
On a case-by-case basis, we describe the possible decision-making process by the owner of
the damaged thermal insulation system.
When deciding or breaking the contact thermal insulation system is still suitable and economically feasible to rehabilitate, a number of
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Súvisiace s očakávaniami od zásahu riešenia:


Náklady na technológiu riešenia



Ekonomická efektívnosť riešenia

Pri rozhodovaní, ktorý sanačný proces využiť
považujeme v praxi otázku finančných nákladov na technológiu riešenia za jedno z najdôležitejších kritérií. Nezanedbateľnú váhu prikladáme tiež otázke ekonomickej efektívnosti
plánovaného zásahu s ohľadom na skutočný
stav ETICS a životnosť zásahu. [3]

Po absolvovaní obhliadky stavby a zrealizovaní
sondy boli identifikované nasledujúce skutočnosti vstupujúce do rozhodovacieho procesu:


Separácia omietky od výstužnej vrstvy
(tvorba vzduchových bublín) – odhadom
toto poškodenie tvorilo 35% z celkovej
plochy poškodenej fasády.



Trhliny na fasáde v tvare – Y a zároveň
kopírujúce polohu izolantov



Poduškový efekt izolantov

pred rokom 1998 nejestvovala záväzná legislatíva ktorá by zabezpečovala kvalitný spôsob
realizácie. Technologické postupy poskytovali
výrobcovia zatepľovacích systémov, realizačné firmy. Požiadavky na zaškolenie pracovníkov vykonávajúcich realizáciu zateplenia vzišla
až v neskoršom období. Na tieto skutočnosti
bolo prihliadané v rozhodovacom procese
nakoľko skutkový technický stav bol považovaný za kritérium s majoritným postavením
(vek krátko pred ukončením životnosti ETICS,
rozsah porúch predstavoval viac ako 50% z
celkovej plochy fasády, funkčné požiadavky na
konštrukciu ETICS nespĺňali súčasné kritéria
STN 73 0540). Napriek týmto ohodnoteniam
zadávateľ žiadal aj ekonomické hodnotenie
navrhovaných technológii riešení.
Návrh technológií riešení spočíval v nasledovných krokoch:




Obr. 2: Postup rozhodovania v technológii riešení porúch
ETICS (Spracovanie: autor)

Lešenie



Búranie zateplenia (všetkých vrstiev)



Presun hmôt



Odvoz odpadu na skládku + uskladnenie



Realizácia nového zateplenia (EPS 80
mm) v celom rozsahu:


brúsenie



penetrácia



lepenie izolantu + kotvenie



brúsenie



výstužná vrstva



penetrácia



Omietka

Nová výstužná vrstva

Sondy do zateplenia preukázali:



Lešenie



Nedostatočné kotvenie izolantu (počet
kotiev 2 ks na 1m2 /v súčasnosti norma
STN 73 2901 nevyžaduje striktne kotvenie
izolantu do určitých výšok fasády)



Búranie výstužnej vrstvy s omietkou



Presun hmôt



Odvoz odpadu na skládku + uskladnenie

Lepenie na terče (lepenie izolantu v rozpore s normou STN 73 2901 čl. 5.4 kde
izolačná doska nebola spojená s podkladom v ploche min. 40% lepiacou maltou)



Brúsenie + prípadné prekotvenie



Výstužná vrstva



Penetrácia



Omietka













Absencia
diagonálnych
v nadpražiach

mriežok

Nedostatočné prilepenie izolantu na nárožiach v rozpore s STN 73 2901 čl. 5.15
Nedostatočná
v tehle

kotevná

dĺžka

kotiev

Nedostatočná prídržnosť jestvujúcich
kotiev (vytiahnutie kotiev rukou)
Nesprávny spôsob realizácie výstužnej
vrstvy (výstužná sieťka sa nevtláčala do
lepiacej malty)

V dobe realizácie zatepľovacieho systému t.j.
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Príklad postupu rozhodovania

V príklade je riešený rodinný dom ktorý sa
nachádza v zastavanom území obce. Samotný
objekt je vsadený do svahovitého terénu,
prístup k objektu je sťažený a rekonštrukciu
tiež značne ovplyvní požiadavka zadávateľa, v
čo najväčšej miere chrániť existujúcu sadovú
úpravu. Podľa informácii zadávateľa a poskytnutých podkladov je aplikovaný zatepľovací
systém neznámeho výrobcu s neznámymi
(nešpecifikovateľnými) použitými materiálmi.
Vek zateplenia je 20 rokov. Pre špecifikáciu
použitých materiálov a technológii riešenia
bolo nutné vykonať sondy do jestvujúceho
zateplenia.

Totálna sanácia



Doteplenie existujúceho ETICS


Lešenie



Búranie výstužnej vrstvy s omietkou



Presun hmôt



Odvoz odpadu na skládku + uskladnenie



Brúsenie + prípadné prekotvenie



Lepenie izolantu (30 mm EPS)



Kotvenie a brúsenie izolantu



Výstužná vrstva



Penetrácia



Omietka

Tab. 1: Ekonomické posúdenie navrhovaných riešení zateplenia
Životnosť zateplenia
Prácnosť
Spôsoby sanácie

Každé riešenie bolo ekonomicky určené pomocou programu CENKROS Plus. Pre ilustráciu
prikladám tabuľku č.1 výpočtu ceny navrhovanej technológie riešenia. Obrázok č.3 Je výstupom z čiastkových výpočtov cien a porovnaním jednotlivých ekonomických a technických
kritérií.

Životnosť ETICS je empiricky zistená veličina
dlhodobým sledovaním. Literatúry uvádzajú
že zateplenie podľa našich predpisov by malo
dosahovať životnosť 30 rokov. Podľa ETAG
004 – metodického predpisu na Európske
technické osvedčenie kontaktné zatepľovacie
systémy v Európskej Únii majú preukázať
životnosť minimálne 25 rokov. Z týchto dôvodov pri modelovaní vplyvu technológie riešení
na celkovú životnosť zateplenia bolo uvažované s údajom 30 rokov. Nasledujúci graf znázorňuje celkovú technickú kondíciu a predĺženie životnosti ETICS po vynaložení nákladov
jednotlivých variantných riešení.

Záver
Každý rozhodovací proces zahŕňa viacero
kritérii z oblasti technického, technologického
a ekonomického charakteru. Cenové porovnanie nemôže byť jediným kritériom výberu. V
danom prípade boli za kritéria s majoritným
postavením považované v prvom rade očakávaná životnosť ETICS pri efektívnom vynaložení finančných prostriedkov na technológiu
riešenia. Zadávateľ sa po predložení hore
uvedenej analýzy rozhodol pre variantné riešenie číslo II. Pri investičných nákladoch vo
výške 11 178€ dosiahol po zásahu životnosť
novej konštrukcie ETICS 30 rokov.

Cena
2

[Nh]

[€/1m ]
bez DPH

[3]

[4]

[5]

[6]

[rok]

[rok]

1,993

43,41

30

30

II. Doteplenie

1,640

37,26

30

30

III. Nová výstužná vrstva

25,60

25,60

30

20,5

[7]

[8]

Literatúra:

[2]

Predĺženie životnosti sanáciou

I. Totálna sanácia

Obr. 3: Diagram predĺženia životnosti konštrukcie s 3 alternatívami riešení (Spracované podľa [2]. Legenda: červená
farba: var. I., modrá farba: var.II., zelená farba: var. III.

[1]
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základná životnosť
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PODLAHOVÁ KONŠTRUKCIA A JEJ PORUCHY
FLOOR CONSTRUCTION AND ITS FAULTS
v ktorej uvádza predpokladaný súbor príčin,
ktoré majú za následok poruchu v konštrukcii
podlahy, ako aj na príkladoch popísať vybrané
poruchy konštrukcií jednotlivých vrstiev podláh s určením ich najpravdepodobnejšej príčiny resp. súhrnu príčin. [4]

Platná legislatíva a súvisiace STN

Podlaha je jednovrstvová alebo viac vrstvová
konštrukcia, ktorá tvorí vrchnú časť vodorovných či šikmých nášľapných konštrukcií. Či už
je táto konštrukcia umiestnená v interiéri či
exteriéri, prakticky počas celej jej životnosti
je vystavená namáhaniu. Poškodenie resp.
strata schopnosti plniť svoju funkciu môže
mať mnoho príčin.
Kľúčové slová:
Podlaha, Poruchy, Konštrukcia

Flooring is a single layer or multilayer structure that forms the upper part of horizontal or
inclined foot structures. Whether this structure is located indoors or outdoors, it is exposed
to stress virtually throughout its life. Damage
or damage. loss of ability to perform a function can have many causes.

Key words:
Floor, Faults, Construction

Úvod
Podlaha ako súčasť stavebného objektu vytvára finálne architektonické stvárnenie nášľapnej vrstvy povrchu s ktorým prichádzame do
kontaktu prakticky neustále či už v interiéry exteriéry, v pracovnom aj súkromnom živote a
z tohto dôvodu sú na kvalitu podláh kladené
značné nároky. Podlaha ako zostava podlahových vrstiev je značne náchylná na prejavenie
sa porúch pri akomkoľvek zanedbaní či už
úmyselnom alebo neúmyselnom na každej z
jednotlivých vrstiev s tým, že sa nepriaznivo
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prejaví na najvrchnejšej podlahovej vrstve s
dôsledkom čiastočnej alebo úplnej straty požadovaných funkčných vlastností podlahy,
ktoré sú na ňu kladené. Poruchy sa často krát
pripisujú iba zhotoviteľovi podlahy, ale nie
ničím výnimočné ani zle zvolená skladba podlahy v projektovej fáze ako aj chyba na strane
samotného investora pri chybnej, prípadne
nedostatočnej špecifikácii požiadaviek na
podlahu. Najhorším prípadom je však kombinácia/súbeh spomínaných faktorov, ktoré
môžu v konečnom dôsledku viesť až k úplnej
výmene podlahovej konštrukcie. Ďalším nepriaznivým faktorom na životnosť a teda aj na
poruchovosť podlahy, je zmena v užívaní
priestorov, v ktorých sa podlaha nachádza –
zvýšením zaťaženia na ktoré nebola pôvodná
podlaha dimenzovaná s dôsledkami zvýšenej
poruchovosti, prípadne skráteniu životnosti
podlahy. V neposlednom rade má vplyv na
poruchovosť podláh aj cena (materiálová báza
jednotlivých vrstiev podlahy) za ktorú je investor ochotný si ju obstarať a až v následnom
rade sú požadované funkčné vlastnosti podlahy.
V súčasnej dobe je trh stavebných výrobkov
značne široký a je na výber množstvo skladieb
a materiálov podlahových konštrukcií a je
vhodné sa o technicko-technologických parametroch podláh budúcim objednávateľom/
užívateľom poradiť s projektantom alebo
zhotoviteľom tak, aby bol presvedčivo a spoľahlivo informovaný.
Uvedený príspevok sa zaoberá problematikou
analýzy príčin porúch podlahovej konštrukcie,

Základný legislatívny rámec vo výstavbe nám
vymedzuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon), ktorý nám v paragrafe 43f určuje z
akých výrobkov môže byť uskutočnená stavba
t.j. týka sa aj materiálov podlahy, a tými sú
stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013
Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie požiadavky
na podlahy nájdeme vo vyhláške Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č.
532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v §19 bezpečnosť pri užívaní stavby riešená požiadavky na šmykľavosť, nepravidelnosť povrchu a prekážky v rovine povrchu
podlahy a v §32 podlaha, povrch stien a stropov stavby sú špecifikované požiadavky
v rozsahu [4]:
•

statické parametre,

•

odolnosť proti nárazu a trvalej deformácii,

•

krokovú nepriezvučnosť,

•

tepelnoizolačnú schopnosť,

•

odnímateľnosť tepla podľa účelu miestnosti,

•

svetelnotechnické parametre,

•

vyhovujúce materiálové vlastnosti stanovené slovenskými technickými normami

•

povrchovej úpravy stavebnej konštrukcie
spĺňajúce požiadavky požiarnej bezpečnosti



nenarušenia vlastností podlahy inštaláciami uloženými v podlahe

Najpodrobnejší obraz o požiadavkách na podlahy nám dáva norma STN 74 4505 Podlahy,
spoločné ustanovenia, navrhovanie a zhotovovanie:


charakteristiky viditeľného povrchu



stálofarebnosť



celková rovinnosť povrchu vrstvy



miestnu rovinnosť povrchu



priamosť škár



hrúbka vrstvy poteru



rozmerová stálosť



mechanická odolnosť a stabilita



tvrdosť povrchu a odolnosť proti opotrebeniu



odolnosť proti kontaktnému namáhaniu



teplotechnické vlastnosti



pôsobenie vody a vlhkosti



akustické vlastnosti



protipožiarna bezpečnosť



elektrické a magnetické vlastnosti



klzkosť (šmykľavosť)



hygienické požiadavky



iné požiadavky

Obr. 1: Diagram rozdelenia porúch [2]

Literatúra:
[1]

[2]
[3]

[4]

Analýza príčin porúch podláh
Z pohľadu zrealizovanej podlahovej konštrukcie, pod pojmom porucha rozumieme čiastočnú alebo úplnú stratu schopnosti konštrukcie
plniť jej funkciu. Prejav poruchy má vo väčšine
prípadov pôvod v súbore viacerých chýb.

[5]
Obr. 2: Pohľad na poškodenú epoxidovú podlahu so zrealizovaným jadrovým vývrtom do fragmentu konštrukcie

chyby v zadaní investorom

•

chyby projektového riešenia

•
•

chyby spôsobené zhotoviteľom
chyby užívania

•

chyby z dôvodu pôsobenia veku

Ak chceme chybám a poruchám predchádzať
resp. pri už vzniknutých poruchách určiť nápravné opatrenie musí byť s odbornou znalosťou určená príčina resp. súhrn príčin. [1]

Záver
Ideálnym prípadom je predchádzať vzniku
porúch preventívne a to jednak správnym
návrhom podláh s uvažovaním všetkých okrajových podmienok, dodržiavaním všetkých
technologických predpisov a zásad, pravidelným overovaním vlastností stavebných materiálov a počas užívania
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Obr. 3: Jadrový vývrt - meranie hĺbky trhliny prebiehajúcej
v betónovom potere

konštrukcie realizáciu pravidelnej údržby zahrňujúcej aj vizuálnu kontrolu a zdokumentovanie odchýlok od očakávaného stavu tak, aby
sa prípadné poruchy zachytili v rannom štádiu
a mohlo sa pristúpiť k oprave samozrejme s
dostatočnou analýzou príčiny poruchy s adekvátnym riešením vznikajúcej poruchy.
Zhotoviteľ musí venovať príprave podkladu a
zhodnoteniu jeho stavu pred pokládkou
ďalších vrstiev náležitú pozornosť, pretože
urýchlenie prác na nedostatočne pripravenom
príp. nedozretom podklade sa neskôr prejaví
poruchou v nášľapnej vrstve a tým v lepšom
prípade len k „vizuálnemu“ znehodnoteniu v
horšom prípade k strate jednej prípadne viacerých funkčných vlastností podlahy.
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SPRÁVNE KOTVENIE ETICS
CORRECT MECHANICAL FIXING OF ETICS
Na aplikáciu ETICS vzťahuje požiadavka stavebného konania, pričom nutnou súčasťou
dokumentácie k stavebnému konaniu je
statický výpočet. Všeobecný statický výpočet
je možné spraviť vychádzajúc z vypočítaného
zaťaženia a z elementárnych podmienok
rovnováhy. Od 1. januára 2013 je na Slovensku účinná norma STN 73 2902 upravujúca
mechanické kotvenie ETICS.
Kľúčové slová:
ETICS, Obvodový plášť, Rozperná kotva, Zaťaženie, Statický výpočet, Návrh

For application of ETICS, the building permission is required whereby an obligatory part of
the technical documentation is a static analysis. A general static analysis can be worked
out on the basis of calculated loads and elementary condition of equilibrium state. Since
January 1, 2013, there is the standard STN 73
2902 in force which defines the mechanical
fixing of ETICS.
Key words:
ETICS, Building envelope, Anchor, Load, Static
analysis, Design

púzdra s tanierom a z rozperného prvku, ktoré
tvoria jeden nerozdeliteľný funkčný celok
určený na prenos zaťaženia pôsobiaceho v osi
rozpernej kotvy.
Podľa spôsobu aktivácie sa rozdeľujú na:


rozperné kotvy so skrutkou, ktoré sa aktivujú zaskrutkovaním do kotevného
púzdra;



rozperné kotvy s tŕňom, ktoré sa aktivujú
jeho zatlčením do kotevného púzdra;

Čo norma upravuje?
Norma stanovuje požiadavky na navrhovanie
a používanie mechanického pripevnenia vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS), v ktorých tepelnú izoláciu tvoria
dosky z penového polystyrénu (EPS) alebo z
minerálnej vlny (MW), a to z hľadiska odolnosti proti pôsobiacemu zaťaženiu. V primeranom rozsahu sa smie použiť aj pre iné druhy
tepelnej izolácie.
Rozlišuje medzi mechanickým pripevňovacím
prostriedkom a rozpernou kotvou. Mechanický pripevňovací prostriedok je konštrukčný
prvok, ktorý zabezpečuje vzájomné spojenie
vonkajšieho zloženého tepelnoizolačného
systému (ETICS) s nosnou vrstvou podkladu;
zaťaženie z vrstvy tepelnej izolácie s vonkajším súvrstvím ETICS sa do mechanického pripevňovacieho prostriedku prenáša výhradne
na mechanickom princípe; môže to byť rozperná kotva, pripevňovacia lišta s pripevňovacím prostriedkom, držiak tepelnej izolácie s
tanierom a skrutkou alebo nastreľovacím
klincom alebo iný výrobok. Rozperná kotva je
typ mechanického pripevňovacieho prostriedku pozostávajúceho z plastového kotevného
37



rozperné kotvy aktivované na inom mechanickom princípe.

Norma sa vzťahuje ma mechanické pripevnenie, ktoré zabezpečuje alebo prispieva k zabezpečeniu stability ETICS na podklade súčasne s plnením ostatných požiadaviek. Navrhuje
a používa sa, pokiaľ spojenie ETICS s podkladom vykonané lepením nezabezpečí spoľahlivé prenesenie všetkých pôsobiacich zaťažení
do nosnej vrstvy podkladu alebo pokiaľ sa
mechanické pripevnenie vyžaduje inými dokumentmi (napr. STN 73 2901).
Pri pripevnení ETICS na stavebnú konštrukciu
sa vždy musia vziať do úvahy vlastnosti podkladu z hľadiska skladby vrstiev, ich pevnosti a
trvanlivosti. Napríklad, na podklade s povrchovou úpravou tvorenou náterom, nástrekom alebo omietkou sa mechanické pripevnenie, určené na prenos zaťaženia, navrhne
vždy. Príkladom môžu byť obvodové plášte na
báze pórobetónov.
Najčastejšie používaným typom mechanických
pripevňovacích prostriedkov na pripevnenie
ETICS sú rozperné kotvy. Pri ich návrhu sa

vychádza z podmienok a výsledkov skúšok
ETICS podľa postupov ETAG 004 a výsledkov
skúšok rozperných kotiev podľa postupov
ETAG 014. Rozperné kotvy posúdené na únosnosť v ťahu NRk, podľa ETAG 014, možno navrhnúť a použiť iba na prenos účinkov zaťaženia pôsobiaceho rovnobežne s osou rozpernej
kotvy.

Výpočet a schémy
Mechanické pripevnenie ETICS sa navrhuje na
účinky pôsobiacich zaťažení. Všeobecne sa
uvažujú prinajmenšom účinky vlastnej hmotnosti, zaťaženia vetrom a účinky objemových
zmien. Zaťaženie vnesené do systému sa stanovuje podľa noriem pre zaťaženie stavebných konštrukcií (STN EN 1990, STN EN 1991-1
-1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-1-5).

V obvyklých prípadoch skladby ETICS postačuje návrh a posúdenie ich mechanického pripevnenia na účinky zaťaženia vetrom. Obvyklým prípadom sa rozumie ETICS s charakteristickou plošnou hmotnosťou vonkajšieho súvrstvia max. 20 kg/m2, ktorých tepelná izolácia prenesie vlastnú hmotnosť ETICS šmykovou únosnosťou a s podkladom je dostatočne
spojená vrstvou lepiacej hmoty.

Ak sa ale jedná o výlučne mechanicky pripevňovaných ETICS, mechanické pripevnenie sa
musí navrhnúť aj na účinky vlastnej hmotnosti.
Norma stanovuje minimálny počet rozperných
kotiev 6 ks/m2. Požiadavka vychádza z technologických podmienok správnej funkcie ETICS
pri teplotnom namáhaní. ETICS môže byť v
priebehu roka vystavený absolútnemu teplotnému gradientu až 100 K. V prípade aplikácie
tzv. tmavých povrchových úprav je možné v
letných mesiacoch dosiahnuť povrchovú teplotu ETICS okolo 70 °C. V dôsledku vysokých
kladných teplôt dochádza k tzv. poduškovému
efektu. Stredová oblasť tepelnoizolačnej dosky vytvorí vypuklú (konkávnu) oblasť. Pri nízkych teplotách naopak. Zdvihnú sa rohy dosiek a stredová časť vytvorí dutú (konvexnú)
oblasť. Úlohou minimálne 6 rozperných kotiev
na 1 m2 (obr. 1) je eliminovať tieto javy (obr.
2).

3). V STN EN 1991-1-4 sa rozlišujú okrajové
(nárožia) a vnútorné časti stien budov. Jednotlivé časti stien sú vystavené rôznemu zaťaženiu vetrom.

Obr. 3: Príklad usporiadania výťažnej skúšky na situ

Pre zabezpečenie stability a bezpečnosti ETICS
pri návrhu mechanického pripevňovania je
potrebné vychádzať z podmienky že zaťaženie
účinkami vetra Sd musí byť menšie ako návrhová únosnosťou mechanického pripevnenia
Rd.
Existujú dve možnosti zlyhania mechanických
príchytiek/rozperných kotiev. Prvou možnosťou je vyvlečenie rozpernej kotvy cez tepelnú
izoláciu. Druhou možnosťou je vytiahnutie
rozpernej kotvy z nosnej vrstvy podkladu. Do
základnej podmienky stability sa preto dosadzuje nižšia z hodnôt návrhovej únosnosti Rd1
a Rd2.

Obr. 1: Rozmiestnenie rozperných kotiev pri množstve 6 ks
na 1 m2, z toho 4 ks v stykoch

Obr. 2: Schéma deformácií tepelnoizolačnej dosky vplyvom
teplotnej rozťažnosti

Počet rozperných kotiev na jednotku plochy,
potrebný na prenesenie vonkajšieho zaťaženia do nosnej vrstvy podkladu a rozmiestnenie rozperných kotiev, sa stanoví tak, aby sa
zabezpečila požadovaná bezpečnosť ETICS
zabudovaného do stavby. Hlavným návrhovým zaťažením pôsobiacim na ETICS je obvykle sanie vetra. V roku 2010 bola zrušená norma STN 73 0035 pre zaťaženie stavebných
konštrukcií. Navrhovanie stavieb a stavebných
konštrukcií je potrebné vykonávať s ohľadom
na zaťaženie vetrom podľa STN EN 1991-1-4.
V národnej prílohe (NA) uvedenej normy sa
uvádzajú veterné oblasti pre Slovenskú republiku s fundamentálnymi hodnotami základných rýchlostí vetra 24; 26; 30 a 33 m/s (obr.
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Vyvlečenie rozpernej kotvy cez tepelnú izoláciu sa stanoví na základe skúšok v rámci technického osvedčovania podľa ETAG 004 ako
vyvlečenie taniera rozpernej kotvy v ploche
izolačnej dosky Rpanel a vyvlečenie v styku izolačných dosiek Rjoint. Tieto hodnoty sa v technickej dokumentácii ETICS stanovujú pre najmenšiu hrúbku tepelnej izolácie, obvykle 50
alebo 60 mm, vo výnimočných prípadoch 80
mm. Odolnosť proti vyvlečeniu rastie s hrúbkou tepelnej izolácie.
Obr. 4: Mapa fundamentálnych hodnôt základnej rýchlosti
vetra vb0 [4]

Pre stanovenie vlastností kotevnej časti rozpernej kotvy resp. jej pripevnenia v nosnej
vrstve podkladu sa zaviedla charakteristická
únosnosť NRk. Ak sa má daná rozperná kotva
použiť na materiáli totožnom (z hľadiska
štruktúry, objemovej hmotnosti a pevnosti) s
tým, na ktorom boli vykonané výťažné skúšky,
v rámci technického osvedčovania podľa ETAG
014, potom sa môže do návrhu použiť charakteristická únosnosť uvádzaná v technickej
dokumentácii rozpernej kotvy. V opačnom
prípade sa musí vykonať výťažná skúška in
situ. V norme sa ďalej uvádza, že ak je nosná
vrstva podkladu panelového typu na báze
pórobetónu, potom sa výťažné skúšky musia
vykonať v blízkosti trhlín a v nimi vyvolaných
oslabených oblastiach. Podrobnejšie podmienky lokalizovania skúšobných miest sa
uvádzajú v norme. Upozorňujeme, že v nosnej
vrstve podkladu na báze pórobetónu sa neodporúča používať natĺkacie rozperné kotvy.
Charakteristická únosnosť rozpernej kotvy
vyjadrená zo skúšky in situ NRk sa získa ako
menšia z hodnôt únosnosti na medzi vytiahnutia rozpernej kotvy NRk a najväčšej charakteristickej únosnosti podľa technickej dokumentácie pre akýkoľvek materiál nosnej vrstvy podkladu NRk,ETA podľa technického osvedčenia.
NRk zo skúšky in situ sa vyjadrí ako 60 % zo
strednej hodnoty piatich najnižších výsledkov
zistených spomedzi všetkých 15 meraní.
Stredná hodnota sily na medzi vytiahnutia N1
rozpernej kotvy sa určí z piatich najnižších
výsledkov súboru 15 meraní.
Pre návrh je rozhodujúce stanovenie zaťaženia vetrom. S ohľadom na to, že podľa množstva rozperných kotiev sa mení pomer rozperných kotiev v ploche a v stykoch dosiek, je
potrebné najskôr stanoviť množstvo rozperných kotiev na 1 m2 (kotevnú schému)

a potom overiť základnú podmienku stability.
Ak sa overením zistí, že podmienka nie je
splnená, je nevyhnutné zvýšiť počet rozperných kotiev na 1 m2 a podmienku opätovne
overiť.
Počet rozperných kotiev sa navrhuje vždy ako
celočíselný násobok na 1 m2. Podľa rôzneho
predpokladaného návrhového zaťaženia na
jednotlivé časti fasády sa pre ne samostatne
navrhnú kotevné schémy a množstvá rozperných kotiev na 1 m2.

Záver
STN 73 2902 je od 1.1.2013 záväzná pre navrhovanie a zhotovovanie mechanického pri-

pevnenia ETICS. Norma sa vzťahuje na všetky
budovy, na ktorých výstavbu alebo zmenu
stavby je potrebné stavebné ohlásenie alebo
stavebné povolenie.
Návrh mechanického pripevnenia je statickým
výpočtom vyžadovaným ako súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné konanie o
aplikácii ETICS. Je preto potrebné oboznámiť
sa s postupom a princípmi výpočtu. Tieto,
vrátane jednotlivých súčiniteľov vstupujúcich
do výpočtu, sa podrobne popisujú v STN 73
2902. Norma taktiež uvádza rôzne schémy
kotvenia ETICS pre rôzne kombinácie množstva kotiev v ploche a v stykoch dosiek tepelnej izolácie.
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Odborný

Aplikácia výstužnej mreže do asfaltovej vozovky
Application of the reinforcing mesh into asphalt pavement
Na trhu existuje viacero technológií. Mnohé
z nich sú založené na vystužovaní asfaltových
vozoviek. Podľa numerických simulácií fungujú. Sú však reálne podmienky aplikácie v
súlade s očakávaniami / predpokladmi a
zjednodušeniami aplikovanými v simuláciách? Aký je vplyv sekvencie aplikácie výstužných mreží a spojovacieho postreku na
súdržnosť asfaltových vrstiev, medzi ktoré sa
vkladajú? Aký vplyv má dávka spojovacieho
postreku?
Kľúčové slová:
Asfaltový betón, Výstužné mreže, Sklené vlákna, Kompozitný materiál, Výstavba ciest, Spojovací postrek, Priamy ťah

Cestná infraštruktúra na Slovensku v súčasnosti tvorí viac ako 18 tisíc kilometrov. [3]
Celková svetová dĺžka cestných komunikácii je
nevyčísliteľná, v porovnaní so Slovenskom,
Francúzska republika má 60 násobne väčšiu
infraštruktúru. Starnutie a opotrebenie tohto
dedičstva vyžaduje vývoj riešení pre údržbu,
obnovu a výstavbu, ktoré možno charakterizovať ako ekologické a ekonomické.
V súčasnej dobe sú výstužné mreže (ďalej len
mreže) zo sklených vlákien v zahraničí stále
viac využívané na zosilnenie asfaltových vozoviek, predĺženie ich životnosti, zmenšenie
hrúbok vrstiev vozovky a v neposlednom rade
zlepšenie ich pevnosti v ťahu a odolnosti voči
tvorbe trhlín.

Uvedený problém praskania vozoviek sa objavuje z rôznych príčin. Najčastejšie kvôli zvýšeniu dopravného zaťaženia, veľkej variabilite
teploty a vlhkosti podkladných konštrukcií z
cementového betónu alebo hydraulicky stmelených vrstiev alebo ich slabé zhutnenie, diferenciálne teplotné pohyby materiálov, nedostatočná hrúbka vrstiev, typ a umiestnenie
geosyntetických materiálov, kvalita a kvantita
lepiacej vrstvy. [4]

Za začiatok aplikovania sklených mreží do
vozoviek sa považujú šesťdesiate roky 20.
storočia. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia
sa zaznamenal prudký nárast ich používania.

On the market, there exist several technologies. Plenty of them are based on reinforcing
the asphalt pavements. The numerical models
showed and proved they work. However, are
the real conditions of application on site in
accordance with these assumptions and simplyfications adopted in simulations? What is
an inflence of sequence of application of the
meshes and tack coat on adhesion of the asphalt layers separated by the mesh? What is
the influence of the tack coat´s dosing.
Key words:
Asphalt concrete, Reinforcing meshes, Glass
fibers, Composite material, Road construction, Tack coat, Simple tension
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V porovnaní s inými konvenčnými riešeniami
je pri aplikácii mreže uprednostnený ekonomický aspekt. Tento spôsob zosilňuje vrstvy
vozovky, spomaľuje alebo dokonca zamedzuje
rozvoju trhlín vo vrchných asfaltových
vrstvách jej konštrukcie, presmerovaním napätia do mreže po vzniku trhliny v podkladných vrstvách, zlepšuje úžitkové vlastnosti pri
ohybe vozovky preberajúc ohybové momenty
z daného zaťaženia asfaltu (funguje ako oceľ v
betóne). V skratke, aplikácia mreží môže znížiť
náklady na údržbu vozovky, predĺžiť interval
opráv a zvýšiť životnosť vozovky až trikrát,
vďaka minimalizácii vzniku trhlín spôsobených
únavou, prekročením pevnosti v ťahu alebo
rozdielneho sadania/konsolidácie spodných
vrstiev vozovky. [4]

konečnú aplikáciu). Je potrebné prispôsobiť
skúšobné postupy používané v laboratóriách
na stanovenie mechanickej odolnosti mreží
a vystužených vozoviek a v neposlednom rade
lepšie pochopiť namáhanie, ktoré podstupujú
počas realizácie vozovky.

né zistiť o problematike aplikácie geosyntetík
s výstužnou funkciou do asfaltových vozoviek
viac.

Vzhľadom na vyššie uvedené fakty, francúzska
výskumná agentúra ANR v roku 2014 spustila
projekt financovaný EÚ s názvom SolDuGri,
ktorý vytvára spoluprácu súkromného
a verejného sektora s cieľom asociovať laboratórne štúdie, pozorovania a poznatky
z experimentálnych úsekov skutočnej veľkosti
a fyzikálne modely. Očakávané výsledky majú
za cieľ optimalizáciu mechanických vlastností
mreží v kontexte vystuženia už existujúcich
vozoviek ale aj nových, spájajúc experimentál-

Cieľom článku je identifikovať, na základe
vybraných okrajových podmienok, najefektívnejšiu metódu zvyšovania ťahovej odolnosti
netuhých a polotuhých vozoviek. Pre splnenie
celkového cieľa je potrebné zodpovedať nasledovné:

Ciele článku

Aký je vplyvu spojovacieho postreku na súdržnosť konštrukčných vrstiev?
Aký je vplyv zmeny sekvencie/poradia aplikácie výstužnej mreže a spojovacieho postreku?

Experimentálne riešenie
Vzorky sa vyrobili zo zmesi AC 22 P; I
s hrúbkou 6 cm a z AC 11 O; I s hrúbkou 4 cm,
a to pri teplote vyrobená za horúca (165°C
a 170 °C). Na AC 22 P sa podľa tab. 1
v rôznych variáciách aplikovala výstužná mreža s rôznou dávkou spojovacieho postreku.
V jednom prípade sa medzi dve vrstvy asfaltu
neumiestnila žiadna výstužná mreža, ani spojovací postrek. Vzorka slúžila ako referenčná.

Obr. 1: Deformácia vozovky pri zaťažení bez a s vloženou
výstužnou mrežou [5]

Výhodou použitia mreží zo sklených vlákien je,
že dosahujú výborné spolupôsobenie so zrnitým materiálom. Ich inštalácia je rýchla a jednoduchá, redukujú plastické deformácie a sú
rezistentné voči účinkom chemických a biologických látok. Navyše vďaka ich použitiu môžu
byť redukované jednotlivé hrúbky vrstiev
vozovky. Oproti oceľovým mrežiam, je ich
inštalácia a úprava rozmerov jednoduchá a
nenáročná, pri pojazde finišera po ich správnom ukotvení nedochádza k ich vytrhávaniu
z podkladu, a na rozdiel od oceľových výstužných mreží, môžu byť umiestňované do horných vrstiev vozovky.
Napriek čoraz častejšiemu využitiu výstužných
mreží, znalosti použité pri ich aplikácii sú prevažne empirické. Vzhľadom na absenciu relevantných informácií o účinkoch zavedenia
mreží do vozoviek pochádzajúcich z laboratórnych analýz, umožňujúcich modelovanie takýchto vozoviek a ich dimenzovanie, je kľúčové zlepšiť koncepciu mreží (od návrhu až po
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ne štúdie v laboratóriu a tie, vykonané in situ
na zrýchlenom záťažovom modeli v IFFSTAR .
Nezávisle od uvedeného sa samozrejme aj na
Slovensku v ostatných rokoch začali pri obnove vozoviek používať tzv. geomreže – geosyntetiká s výstužnou funkciou. V podmienkach
reálnych stavieb sa však vyskytli aplikačné
ťažkosti, ktoré ovplyvnili realizáciu následných
asfaltových vrstiev. Na trhu je navyše viacero
dodávateľov takýchto výrobkov, ktorých správanie pri realizácii a následne aj po zabudovaní pravdepodobne bude rôzne. Je preto vhod-

Postrek sa aplikoval štetcom tak, aby sa na
známu plochu vzorky spotrebovala emulzia
pripravená v množstve podľa predpísaného
dávkovania a aby bola rovnomerne aplikovaná na celú plochu. Postrek sa vždy aplikoval
až 24 hodín od výroby platne podkladovej
vrstvy. V prípade následnej aplikácie výstužnej
mreže sa počkalo 3 hodiny na vyštiepenie
emulzie. Potom sa zhutnila vrchná vrstva.

Tab. 1: Matica experimentálnej časti projektu
Poradie aplikácie postreku a mreže

Dávka postreku - zvyškové spojivo (g/m2)

Postrek a následne mreža

150

Postrek a následne mreža

300

Postrek a následne mreža

450

Mreža a následne postrek

150

Mreža a následne postrek

300

Mreža a následne postrek

450

Bez postreku a mreže

0

Samotná výroba vzoriek jadrovými závrtmi do
hĺbky 50 mm (10 mm do podkladovej vrstvy)
sa uskutočnila 24 hodín od ukončenia výroby
obrusnej vrstvy. Potom sa jadrový závrt vzorky zbrúsil a vyčistili stlačeným vzduchom.
K povrchu obrusnej vrstvy sa prilepili odtrhové terče, ktoré sa s odstupom 24 hodín zaťažili
centrickým ťahom.

Ako výstužná mreža sa vybral výrobok GLASGRID GC100 s pevnosťou v ťahu 115 kN/m
a veľkosťou ôk (25 x 25) mm. [10]
Základná použitá skúšobná metóda vychádza
zo stanovenia pevnosti v ťahu povrchovej
vrstvy betónu podľa STN 73 6242. Pre účely
tejto úlohy sa však metodika mierne modifikovala. Zásadným rozdielom bola zmena veľkosti
zaťažovacieho terča, hĺbka zárezu/závrtu
a samozrejme aj zmena materiálu, ktorý sa
skúšal.

Všetky ostatné skúšobné parametre sa dodržali. Vzorky sa kondiciovali a skúšali
v laboratórnych podmienkach.

Obr. 5: Prilepené zaťažovavcie terče

Obr. 2: Aplikácia postreku a následne mreže

Tieto reprezentujú obvyklú skladbu vozoviek.
Obrusná vrstva sa vybrala AC 11 O; I. [8] Ako
podkladová vrstva sa zvolila AC 22 P; I. [8]
Obe vrstvy reprezentujú skladbu vozoviek
prvej triedy, ktoré sa v dôsledku nadmerného
dopravného zaťažovania zvyknú zosilňovať.
Obr. 3: Aplikácia mreže a následne postreku

Na riešenie sa zvolili materiály obvykle používané na Slovensku. Rozhodujúcimi materiálmi
sú asfaltové zmesi.

Interpretácia výsledkov

Skúškami súdržnosti rozhrania asfaltových
vrstiev metodikou podľa STN 73 6242 prispôsobenou na tieto účely sa získal súbor výsledkov reprezentujúci sadu vzoriek (podľa tab. 1)
s rozličným poradím aplikácie výstužnej mreže
a spojovacieho postreku a rozličné dávky spojovacieho postreku. Z každej vzorky boli vytvorené a odskúšané 2 skúšobné telesá, vrátane
referenčných (bez postreku a výstužnej mreže).
Súhrnné výsledky sa uvádzajú v tabuľke 2
a v grafickom zobrazení (obr. 7). Pre objektivizáciu zistených súdržností (pevností v ťahu)
asfaltových vrstiev sa pristúpilo ku stanoveniu
(relatívnej) plochy výstužnej mreže, v ploche
spoja asfaltových vrstiev.

Obr. 6: Vzorka po skúške

Obr. 4: Jadrový závrt (priemer 100 mm / hĺbka 50 mm) do
vzorky

S ohľadom na voľbu skladby vozovky sa prispôsobil aj výber spojovacieho postreku –
asfaltová emulzia C60BP3ZM na báze modifikovaného bitúmenu s obsahom zvyškového
spojiva 60 % a štiepiteľnosťou triedy 3. [9]

Po takomto spracovaní výsledkov je zrejmé,
že prakticky najlepšia súdržnosť vrstiev sa
dosiahla na referenčných vzorkách, t.j. bez
výstužnej mreže. Usudzuje sa preto (a je to
v súlade s predchádzajúcimi zisteniami), že aj
táto výstužná mreža pôsobí v zmysle priameho ťahu ako separačná vrstva.

Tab. 2: Prehľad výsledkov skúšok pevnosti spoja v ťahu
Poradie aplikácie postreku a
mreže

Pevnosť v ťahu F (MPa)

Plocha výstuže vo vzorke Am (%)

Dávka zvyškového
spojiva (g/m2)

Vzorka 1

Vzorka 2

Priemer

Vzorka 1

Vzorka 2

Priemer

F*100/
(100-Am)

Postrek a následne mreža

150

0,45

0,41

0,43

13

17

15

0,51

Postrek a následne mreža

300

0,57

0,65

0,61

17

19

18

0,74

Postrek a následne mreža

450

0,71

0,75

0,73

8

12

10

0,81

Mreža a následne postrek

150

0,25

0,35

0,30

11

13

12

0,34

Mreža a následne postrek

300

0,28

0,38

0,33

15

13

14

0,38

Mreža a následne postrek

450

0,49

0,43

0,46

12

10

11

0,52

0

0,88

0,82

0,85

0

0

0

0,85

Bez postreku a mreže
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V prípade aplikácie výstužnej mreže sa preukázalo, že so zvyšujúcou sa dávkou spojovacieho postreku od 150 do 450 g/m2 (bežný
odporúčaný interval dávkovania) dochádza ku
zlepšeniu súdržnosti vrstiev. Zlepšovanie súdržnosti však je zhora obmedzené, t.j. pri istej
dávke spojovacieho postreku sa už viac nebude súdržnosť vrstiev zvyšovať. Pozorovať to
môžeme na vzorkách, kde sa aplikoval postrek
a následne výstužná mreža (obr. 2). Usudzuje
sa, že obdobné správanie sa bude prejavovať
aj v prípade opačnej sekvencie aplikácie postreku a mreže, avšak s tým, že hraničná dávka
postreku bude podstatne vyššia.
Predpokladá sa, že rozdiel v súdržnostiach
vrstiev v závislosti od sekvencie aplikácie je
spôsobený viacerými faktormi:
dodatočná aktivácia spojovacieho postreku po
nahriatí mreže čerstvou asfaltovou vrstvou
zväčšenie styčnej plochy výstužnej mreže
a podkladnej asfaltovej vrstvy pri hutnení
postrek „uväznený“ pod vláknami výstuže,
ktorý nemá tendenciu stekať

Záver
Z prezentovaných výsledkov vyplýva, že prítomnosť skúšanej výstužnej mreže vo všetkých prípadoch znížila súdržnosť dvoch skúšaných asfaltových vrstiev. Obdobné správanie
sa preukázalo už v minulosti. Spravidla sa
súdržnosť znižuje s vložením výstužného prvku. Vplyv je daný viacerými faktormi. Doposiaľ
sa podarilo preukázať súvislosť veľkosťou ôk,
resp. s pevnosťou v ťahu výstužných mreží.
Vyššia pevnosť sa dosahuje zväčšením účinnej
plochy mreží. Zväčšuje sa tak „separačná“
plocha výstuže medzi asfaltovými vrstvami.
Parciálne s týmto fenoménom súvisí aj hrúbka
výstužnej mreže. Pre objektivizáciu výsledkov
v rámci tohto projektu sa použil prepočet
pevnosti v ťahu na čistú plochu spoja – t.j. na
plochu zanedbávajúcu plochu horizontálneho
priemeru výstužnej mreže. Nutnosť takéhoto
postupu sa už v minulosti preukázala.
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Obr. 7: Prehľad výsledkov skúšok s indikovanými trendmi
pre skúšané kombinácie

[2]

[3]

Z výsledkov sa ďalej podarilo identifikovať
vhodnú sekvenciu aplikácie a dávkovanie
spojovacieho postreku. Pre uvedenú kombináciu asfaltových vrstiev, spojovacieho postreku a výstužnej mreže je vhodnejšie aplikovať výstužnú mrežu až na spojovací postrek,
ktorého dávka by mala byť aspoň 300 g/m2
zvyškového spojiva, čo zodpovedá dávke
emulzie cca 500 g/m2.

[4]

[5]

[6]
[7]

Je však nutné zdôrazniť, že optimálna sekvencia a aplikačná dávka sa vzťahuje len na skúšanú/uvedenú kombináciu asfaltových vrstiev,
spojovacieho postreku a výstužnej mreže. Bez
rozsiahlej štúdie nie je možné vyvodiť všeobecné závery aplikovateľné v praxi.

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

Poďakovanie
Tento príspevok vznikol riešením výskumnej
úlohy „Evaluácia možností zvyšovania prevádzkovej životnosti asfaltových vozoviek“,
ktorú podporila STU v rámci Programu na
podporu mladých výskumníkov.

[13]
[14]
[15]

Autori:


Literatúra:
[1]

TKP časť 6: Hutnené asfaltové zmesi

TP 064 Použitie geosyntetických a im podobných
materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek
Slovenská správa ciest, „Portál Slovenskej správy
ciest,“ [Online]. Available: http://www.ssc.sk. [Cit. 28
Marec 2016]
W. Zou, Z. Wang a H. Zhang, „Field Trial for asphalt
pavements reinforced with geosynthetics and behavior of glass-Fiber grids,“ Journal of Performance of
Constructed Facilities, zv. 21, %1. vyd.5, pp. 361-367,
September/ Október 2007
Chemgeneration.com,“ WebActive CMS, 2011.
[Online]. Available:
http://chemgeneration.com/milestones/asphalt.html
. [Cit. 14 Máj 2016]
M. Faure, ROUTES TOME 2, E. ALEAS, Ed., 1998, p.
255.
K. Bačová, I. Gschwendt, R. Staňo, F. Schlosser a J.
Komačka, Stavba ciest a diaľnic, Bratislava: Slovenská
technická univerzita v Bratislave, 2012.
Katalógové listy asfaltových zmesí KLAZ 1/2010 +
dodatok č. 1/2015
Katalógové listy emulzií a zálievok KLEaZ 1/2014 +
dodatok č. 1/2016
https://goo.gl/mCNhQv
STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Požiadavky
na cestné asfalty. (65 7201)
STN EN 12697-35+A1 Asfaltové zmesi. Skúšobné
metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca.
Časť 35: Laboratórna výroba asfaltových zmesí
(Konsolidovaný text)
STN EN 13108-1/AC Asfaltové zmesi. Požiadavky na
materiály. Časť 1: Asfaltový betón
STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové
vrstvy
STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály

Ing. Jana Olšová, Stavebná fakulta STU, Bratislava

Zaradenie článku:


Odborný

