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Odštěpování (odprýskávání) povrchové vrstvy 

betonu je typickým projevem betonových kon-

strukcí při vystavení účinkům vysokých teplot, 

zejména při vystavení požáru. Tento jev se v sou-

časnosti dostává do  popředí zájmu odborné 

veřejnosti v souvislosti se zaváděním vysokohod-

notných betonů, které jsou vzhledem ke  svým 

vlastnostem k odštěpování náchylné. V článku je 

popsán výpočetní program HygroThermAnalysis 

(verze 2.0), určený pro tepelně-vlhkostní analýzu 

betonových konstrukčních prvků vystavených 

požáru a  následné stanovení rizika odštěpová-

ní betonu. Možnosti programu jsou prezento-

vány na  příkladech. ❚ Spalling of concrete 

is a  typical problem for concrete structures 

exposed to high temperatures, especially in 

the case of fire. At this time, the phenomena 

of concrete spalling is more topical than 

ever because of the increasing use of high 

performance concrete, which can be  affected 

by spalling due to its special properties. In the 

paper, software HygroThermAnalysis (version 

2.0) is described. The software is intended to 

hygro-thermal analysis of concrete structural 

members and then also to prediction of a risk of 

concrete spalling. An applicability of the software 

is demonstrated on examples. 

Odštěpování betonu je definováno ja-

ko „oddělování vrstev nebo jednot-

livých částí betonu z  povrchu kon-

strukčního prvku při vystavení vy-

sokým a rychle rostoucím teplotám“ 

([1], s. 9, [2], s. 87, obr. 1). Z  hledis-

ka požární bezpečnosti lze odštěpová-

ní považovat za velmi nepříznivý jev, je-

hož nebezpečnost spočívá v  přímém 

vlivu na  klíčové vlastnosti zasažené 

konstrukce (oslabení průřezu, urych-

lení transportu tepla do  hlubších vrs-

tev průřezu, obnažení výztuže, urych-

lení degradace materiálů – zhoršová-

ní pevnostních a přetvárných vlastnos-

tí betonu a oceli apod. [1]), a v tom, že 

se tento jev dá špatně předpovídat, je-

ho vznik, příčiny i jeho rozsah. 

S nástupem nových materiálů a vývo-

jem stále kvalitnějších betonů se pro-

blematika odštěpování stává aktuálněj-

ší, neboť tyto materiály jsou vzhledem 

ke svým vlastnostem k odštěpování ná-

chylné [1]. Za  hlavní parametry způso-

bující zvýšené riziko odštěpování u  vy-

sokohodnotných betonů jsou považo-

vány [1, 5 a  6]: vysoká hutnost, nízký 

vodní součinitel, velmi nízká pórovitost 

a  permeabilita. Je určitým paradoxem 

[1], že ty samé vlastnosti, které při běž-

né teplotě vysokohodnotné betony chrá-

ní před vlhkostí, chemickými vlivy a koro-

zí a v podstatě umožňují, aby tyto betony 

vůbec mohly dosahovat velmi vysokých 

pevností i  dalších žádoucích paramet-

rů, v  případě požáru způsobují značné 

problémy, neboť se významně podíle-

jí na případném odštěpování. V publikaci 

[1] je dokonce uvedeno, že pokud vzhle-

dem k dosaženým vlastnostem hovoří-

me z hlediska chování při běžné teplo-

tě o  tzv. vysokohodnotných betonech 

(„high performance concrete“), měli by-

chom ty samé betony označit jako „níz-

kohodnotné“ („low performance concre-

te“) ve vztahu k jejich požární odolnosti. 

Vzhledem k  množství typů používa-

ných betonů, různým tvarům a rozmě-

rům konstrukčních prvků, rozmanitým 

podmínkám vystavení požáru a s ohle-

dem na značnou ekonomickou nároč-

nost není možné ve  všech případech 

posuzovat odštěpování betonu požár-

ními experimenty. Jejich vhodnou alter-

nativou mohou být moderní výpočet-

ní nástroje umožňující simulaci chování 

betonových konstrukcí vystavených po-

žáru na  základě pokročilých matema-

tických modelů využívajících teoreticky, 

experimentálně nebo semi-empiricky 

stanovené parametry a kritéria. 

Uvedené skutečnosti vedly autory 

článku k vývoji výpočetního programu 

HygroThermAnalysis [7], jehož druhou 

verzi zde popsují. Příspěvek navazuje 

na práce [8 až 14].

ZÁKLADNÍ  INFORMACE 

O  PROGRAMU

Program HygroThermAnalysis [7] (ver-

ze 2.0) byl vytvořen v  prostředí mate-

matického nástroje MATLAB [15] a slou-

ží k  tepelně-vlhkostní analýze pravoúh-

lých průřezů betonových konstrukčních 

prvků (1D – stěny, desky, 2D – sloupy, 

nosníky) vystavených normovému požá-

ru a k následné predikci vzniku a rozsa-

hu odštěpení betonu. Program lze využít 

pro vědecké a výukové účely i pro prak-

tické navrhování betonových a  železo-

betonových konstrukcí na účinky požá-

ru. Jedná se o nekomerční nástroj, který 

je volně dostupný na internetové stránce 

<http://concrete.fsv.cvut.cz/~stefan/

software/hta/hta.cz.htm>. Uživatelské 

rozhraní programu je v anglickém jazyce.

Program (obr. 2) je dále vyvíjen a  lze 

předpokládat, že jeho využitelnost bu-

de ještě rozšířena (možnosti volby růz-

ných požárních scénářů, přednastave-

ní specifických materiálových modelů 

pro jednotlivé druhy betonu, rozšíření 

pro kruhové a dutinové průřezy, průře-

zy obecných tvarů apod.). 

Inovace programu, ve srovnání s prv-

ní verzí, spočívá v zavedení nového mo-

delu pro simulaci lokálního odštěpová-

ní povrchu betonových konstrukcí (týká 

se pouze 1D průřezů – stěny, desky) za-

loženého na energetickém přístupu vy-

cházejícím z principů lomové mechani-

ky. Komplexní model odštěpování zo-

hledňuje hlavní mechanismy podílející 

se na vzniku odštěpování – pórové tlaky 

a  napětí vzniklá v  důsledku teplotních 

přetvoření zahřáté části průřezu.

TRANSPORT TEPLA A  VLHKOSTI

Tepelně-vlhkostní analýza je založena 

na  numerickém řešení sdružené úlohy 

transportu tepla a vlhkosti. Použitý mo-

1a
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del vychází z prací [16 a 17] a je popsán 

v [8 a 9]. 

Pro výpočet je třeba definovat (obr. 3):

• rozměry průřezu,

• materiálové vlastnosti,

• parametry výpočtu MKP,

• okrajové podmínky,

• požární expozici, 

• počáteční podmínky.

Pro snazší orientaci je u  zadávacích 

políček umístěno tlačítko s nápovědou 

(„?“). Po  stisknutí se objeví informace 

o zadávacím parametru, včetně přede-

psaných mezí (obr. 4).

Výstupem analýzy je rozložení tep-

loty θ [K], vlhkosti w [kg m–3] a  póro-

vého tlaku P [Pa] v  zadaném betono-

vém průřezu pro jednotlivé časové kro-

ky až do dosažení zadané doby vysta-

vení požáru.

Okno pro zobrazení výsledků tepel-

ně-vlhkostní analýzy a  zadání vstupů 

potřebných pro posouzení rizika od-

štěpení je uvedeno na obr. 5. Program 

umožňuje vykreslit profily znázorňují-

cí rozložení hledaných veličin v  průře-

zu pro zadaný čas (obr. 5, 6 a 7) a určit 

jejich hodnoty v  libovolném bodě prů-

řezu (obr. 5). Na obr. 6 je uvedeno roz-

ložení teploty, vlhkosti a  pórového tla-

ku ve stěně tloušťky 100 mm vystave-

né normovému požáru (křivka ISO 834) 

z jedné strany po dobu 30 min, ostatní 

vstupní parametry jsou na obr. 3. Obr. 7 

znázorňuje tytéž výsledky pro 2D úlo-

hu – sloup o průřezu 250 x 250 mm vy-

Obr. 1 Příklady odštěpení betonu při požárních experimentech, 

a) plošné odštěpení na tunelovém segmentu [3], b) lokální odštěpení 

na stropním panelu [4] ❚ Fig. 1 Examples of concrete spalling during 

fire tests, a) surface spalling on tunnel segment [3]; b) local spalling on 

precast floor slab [4]

Obr. 2 Úvodní okno programu HygroThermAnalysis [7] ❚ 

Fig.  2 Main window of the HygroThermAnalysis software [7]

Obr. 3 Okno zadání o vstupu ❚ Fig. 3 Window for the input of 

parameters 

Obr. 4 Příklad okna s nápovědou – permeabilita betonu ❚ 

Fig. 4 Example of the help window – permeability of concrete

Obr. 5 Okno pro zobrazení výsledků tepelně-vlhkostní analýzy a pro 

zadání vstupů pro posouzení odštěpení ❚ Fig. 5 Dialog window 

for display of the results of hygro-thermal analysis and for input of 

parameters for spalling prediction

Obr. 6 Rozložení teploty, vlhkosti a pórového tlaku ve stěně tloušťky 

100 mm vystavené normovému požáru z jedné strany po dobu 30 min 

❚ Fig. 6 Distribution of temperature, water content and pore pressure 

in a wall with the thickness of 100 mm exposed to standard fire on one 

side for 30 min.

Obr. 7 Rozložení teploty, vlhkosti a pórového tlaku ve sloupu 

o rozměrech 250 x 250 mm vystaveném normovému požáru ze všech 

stran po dobu 30 min., a) izolinie, b) izoplochy ❚ Fig. 7 Distribution 

of temperature, water content and pore pressure in a column 250 x 

250 mm exposed to standard fire on all sides for 30 min., a) isolines, 

b) isoareas
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stavený požáru ze všech stran po do-

bu 30 min.

POSOUZENÍ  R IZ IKA 

ODŠTĚPOVÁNÍ

První verze programu [9, 12 až 14] 

umožňovala po  provedení tepelně-vlh-

kostní analýzy stanovit riziko odštěpe-

ní betonu vlivem nárůstu pórového tla-

ku v povrchové vrstvě průřezu. Predik-

ce odštěpení vycházela z  heuristické-

ho inženýrského kritéria, dle kterého do-

jde k odštěpení, pokud efektivní pórový 

tlak přesáhne tahovou pevnost betonu 

fct, tedy je-li splněna podmínka (1) [18]

Peff = Pϕ > fct , (1)

kde Peff je efektivní pórový tlak, P je pó-

rový tlak, jehož rozložení se stanoví te-

pelně-vlhkostní analýzou, ϕ je pórovi-

tost betonu a fct je tahová pevnost be-

tonu. Parametry ϕ a fct se obecně uva-

žují závislé na teplotě betonu.

Pro posouzení rizika odštěpení podle 

podmínky (1) je nutné po  tepelně-vlh-

kostní analýze zadat do  příslušného 

okna programu [7] parametry (obr. 5):

• pórovitost betonu při 25 °C [-],

• tahovou pevnost betonu při 25 °C 

[MPa],

• čas, pro který se má posouzení pro-

vést.

Kritérium (1) slouží k  posouzení rizi-

ka odštěpení a získání představy o vli-

vu požáru na chování prvku v podmín-

kách požáru. Jeho nevýhodou je příliš-

né zjednodušení spočívající v zohledně-

ní pouze jednoho mechanismu podílejí-

cího se na odštěpení povrchové vrstvy 

betonu – nárůst pórového tlaku. Výsled-

ky požárních experimentů i  teoretické 

rozbory ukazují, že vlastní mechanis-

mus odštěpování je složitější a  kromě 

nárůstu pórových tlaků se na něm po-

dílejí další významné faktory. Za  jeden 

z  nejdůležitějších se považuje nárůst 

napětí způsobený teplotním přetvoře-

ním povrchové vrstvy betonu, resp. za-

bránění dilatace mezi zahřátou povr-

chovou vrstvou a chladnější, vnitřní čás-

tí průřezu, např. [1 a 19]. 

To bylo zohledněno v druhé verzi pro-

gramu, do  které byl implementován 

komplexní model odštěpování zohled-

ňující nárůst pórových tlaků i  napě-

tí vzniklá teplotním přetvořením zahřá-

té části průřezu. Na rozdíl od původní-

ho modelu (v případě splnění podmín-

ky (1) předpokládal celoplošné odště-

pení – označeno jako surface spalling), 

nový model vychází z  přístupu lomo-

vé mechaniky a  předpokladu lokální-

ho odštěpování jednotlivých částí be-

tonu definovaných rozměrů (v progra-

mu označeno jako local spalling). Po-

užitý model byl motivován experimen-

tální studií [20] na zkušebních vzorcích.

Podle tohoto modelu dojde k  odště-

pení částice betonu, přesáhne-li sou-

čet akumulované energie odpovídají-

cí hydro-termálním a  termo-mechanic-

kým procesům hodnotu příslušné lo-

mové energie, tedy je-li splněna pod-

mínka [20]

Eth
kin + Etm

kin > Ef , (2)

kde Eth
kin je kinetická energie odštěpe-

né částce odpovídající hydro-termálním 

procesům, Etm
kin je kinetická energie 

odštěpené částice odpovídající termo-

-mechanickým procesům a Ef je lomo-

vá energie určená jako součin specifické 

lomové energie betonu Gf (obecně zá-

vislé na teplotě) a lomové plochy odpo-

vídající části povrchu odštěpené částice, 

která je v kontaktu se zbylým průřezem. 

Pro posouzení rizika odštěpení po-

dle (2) je nutné po provedení tepelně-

-vlhkostní analýzy do  příslušného ok-

na programu [7] zadat následující pa-

rametry (kromě již dříve uvedených, 

obr. 5):

• pevnost betonu v  tlaku při 25 °C 

[MPa],

• modul pružnosti betonu při 25 °C 

[GPa],

• specifická lomová energie betonu 

[Jm-2],

• LITS faktor [-],

• faktor αd vyjadřující poměr hlavní 

a  vedlejší poloosy (výška/šířka) elip-

soidu představujícího odštěpenou 

část průřezu [-].

Výpočet probíhá jako iterační proces, 

při kterém se postupně zvětšuje šířka 

odštěpené částice, na  základě zada-

ného poměru αd se dopočítá její výš-

ka a následně i další parametry (objem, 

hmotnost, povrch, lomová energie atd.), 

určí se kinetické energie Eth
kin a Etm

kin 

a posoudí se podmínka (2). Je-li splně-

na, znamená to, že se částice daného 

rozměru pravděpodobně odštěpí. Po-

pis výpočetního algoritmu, včetně vzta-

hů pro výpočet energií Eth
kin a Etm

kin, je 

uveden v [21]. 

Ze zkušenosti víme, že u jednoho kon-

strukčního prvku dochází při vystave-

ní požáru k odštěpování různě velkých 

částic s  různými poměry jejich rozmě-

rů. Na obr. 9 je znázorněno zohledně-

ní vlivu poměru αd = l/d (obr. 8) na rizi-

ko odprýsknutí povrchové částice sta-

novených rozměrů. Na  základě nume-

rických výsledků (obr.  9) lze usuzovat, 

že pro uvažovaný případ dojde k  lokál-

nímu odštěpování částic do hloubky 10 

až 20 mm pod exponovaným povrchem 

betonové konstrukce.

Na obr. 10 jsou zobrazena okna s vý-

sledky posouzení odštěpování pro růz-

né časy vystavení požáru. Posouze-

ní se vztahuje ke stěně tloušťky 60 mm 

vystavené normovému požáru (křivka 

ISO 834) z  jedné strany, ostatní para-

metry viz obr. 3 a 5. V levé části okna je 

vykreslen graf vztahující se k  původní-

mu modelu odštěpování (označeno ja-

ko surface spalling). Graf v  pravé části 

znázorňuje výsledky pro nově definova-

ný model (označeno jako local spalling). 

Z obrázků je zřejmé, že pro daný případ 

nejprve nastalo lokální odštěpení a ná-

sledně dojde k odštěpení celého povr-

chu stěny. To je v souladu s reálnými pří-

pady odštěpování. Křivky znázorňující 

dílčí kinetické energie (Eth
kin a Etm

kin) jsou 

vykresleny k posouzení, který z mecha-

nismů odštěpování (pórové tlaky, teplot-

Obr. 8 Schéma modelu lokálního 

odštěpení ❚ Fig. 8 Scheme of the 

local spalling model

Obr. 9 Porovnání celkové akumulované 

kinetické energie (červená barva) 

s lomovou energií (modrá barva) pro různé 

hodnoty αd ❚ Fig 9 Comparison of 

total stored kinetic energy (red colour) 

with fracture energy (blue colour) for 

diverse values of αd

Obr. 10 Posouzení odštěpování, 

a) 3 min, b) 15 min, c) 30 min ❚ 

Fig. 10 Spalling assessment, a) 3 min, 

b) 15 min, c) 30 min
98
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ní přetvoření) má v daném případě roz-

hodující vliv. Program slouží k posouzení 

rizika odštěpení a umožňuje analyzovat 

(kvantifikovat) vliv jednotlivých mecha-

nismů na výsledné odštěpení. 

ZÁVĚR

V článku byl popsán volně dostupný vý-

početní program HygroThermAnalysis 

(verze 2.0) určený k  tepelně-vlhkostní 

analýze betonových konstrukčních prv-

ků vystavených požáru a k vyhodnocení 

rizika odštěpování. Predikce odštěpová-

ní je založena na dříve popsaném kritériu 

odštěpení v důsledku nárůstu pórových 

tlaků (surface spalling) a  nově na  ener-

getickém modelu (v programu označeno 

local spalling) vycházejícím z principů lo-

mové mechaniky. Model zohledňuje dva 

hlavní mechanismy podílející se na vzni-

ku odštěpování – nárůst pórových tla-

ků a  nárůst napětí vzniklých v  důsled-

ku teplotního přetvoření povrchové vrst-

vy konstrukce a  zabránění její dilatace. 

Program lze využít pro vědecké a výuko-

vé účely i pro praktické navrhování beto-

nových a  železobetonových konstrukcí 

na účinky požáru.
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grantové soutěže ČVUT č. SGS11/001/

OHK1/1T/11 a dále Ministerstvem školství 

mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektů MSM 

6840770001 a 1M0579. 
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