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Některé betonové a železobetonové konstruk-

ce mohou být během svého užívání vystave-

ny nenadálým účinkům vysokých teplot, patří 

sem např. tunely pro automobilovou dopravu, 

kde již při konstrukčním návrhu je nezbytné 

uvažovat se vznikem situace, kdy v  důsledku 

dopravní nehody může dojít k požáru. Z tohoto 

důvodu je v  u  těchto staveb kladen zvýše-

ný nárok na  odolnost tunelového ostění vůči 

působení vysokých teplot. Jednou z možností, 

jak sledovat vliv vysokých teplot na  beton 

vystavený účinkům vysokých teplot, je využití 

nedestruktivních metod zkoušení. V  daném 

případě byla ověřována využitelnost ultrazvu-

kové impulsové metody, která je u  betonů 

využívána pro zjišťování dynamického modulu 

pružnosti, homogenity betonu nebo jako pod-

půrná metoda při zkoušce mrazuvzdornosti. 

Byla prokázána reálnost využít ultrazvukové 

impulsové metody pro hodnocení míry degra-

dace betonu vystaveného účinkům vysokých 

teplot. Jednoznačně je využitelná k  racio-

nalizaci experimentálních prací zaměřených 

na  optimalizaci složení betonů, na  které jsou 

kladeny požadavky na odolnost proti vysokým 

teplotám. Bez problému ji lze také využít při 

mapování míry degradace betonových prvků 

a  konstrukcí, na  kterých lze provádět měření 

přímým prozvučováním ❚ Some structures 

made from concrete and steel reinforced 

concrete can be exposed to sudden action 

of high temperatures during their life. Such 

structures are tunnels for road transportation, 

where it is necessary to consider occurrence 

of fire caused by road accident as early as at 

the design stage. Therefore, tunnel lining of 

such constructions is expected to have higher 

resistance to high temperatures. One of ways 

of testing influence of high temperatures on 

concrete is non-destructive testing. In given 

case, viability of ultrasonic pulse method was 

verified for determination of dynamic elasticity 

modulus, homogeneity of concrete and 

supportive method for frost resistance test. 

Viability of using ultrasonic pulse method for 

evaluation of degradation of concrete exposed 

to high temperature was proved. This method 

is unambiguously utilizable for rationalization 

of experimental work focused on optimization 

of composition of concrete resistant to high 

temperatures. Ultrasonic pulse method can be 

also used for mapping degree of degradation 

of concrete elements and structures, 

which can be measured by means of direct 

sounding.

Betonové a  železobetonové konstruk-

ce mohou být během svého užívání 

vystaveny nenadálým účinkům vyso-

kých teplot. Mezi takové stavby patří 

např. tunely pro automobilovou dopra-

vu, kde již při konstrukčním návrhu je 

nezbytné uvažovat se vznikem situace, 

kdy v důsledku dopravní nehody mů-

že dojít k požáru. Z  tohoto důvodu je 

v u  těchto staveb kladen zvýšený ná-

rok na odolnost tunelového ostění vůči 

působení vysokých teplot.

Vnitřní líc těchto tunelů je tvořen beto-

novým ostěním, které je při vzniku po-

žáru vystaveno přímému působení vy-

sokých teplot. Proto je nezbytné tento 

aspekt zohlednit již při návrhu složení 

betonu, tj. volit vhodné složky betonu 

a ověřovat následně parametry ztvrd-

lého betonu. Jednou z  možností, jak 

sledovat vliv vysokých teplot na  be-

ton vystavený účinkům vysokých tep-

lot, je využití nedestruktivních metod 

zkoušení.

Nedestruktivní metody zkoušení 

v  oblasti betonu a  betonových kon-

strukcí jsou zpravidla využívány pro 

zjišťování fyzikálně–mechanických 

charakteristik (pevnosti, modul pruž-

nosti), především se jedná o tvrdoměr-

né metody a  ultrazvukovou impulso-

vou metodu.

Dynamické metody, konkrétně ultra-

zvuková impulsová a rezonanční meto-

da, jsou využívány jako podpůrné me-

tody při hodnocení míry porušení be-

tonu po  zkouškách mrazuvzdornosti, 

event. míry degradace betonu vysta-

veného účinkům agresivních médií. Je-

jich využití je kodifikováno, např. v ČSN 

731322 [9], 731380 [11].

Využití ultrazvukové impulsové me-

tody pro zjišťování parametrů betonu 

je popsáno v řadě odborných publika-

cí, které jsou zaměřeny na aplikaci ul-

trazvukové impulsové metody pro zjiš-

ťování základních parametrů ztvrdlého 

betonu, např. [1, 2], nebo na sledování 

změn souvisejících s průběhem tuhnutí 

a tvrdnutí čerstvého betonu [3]. 

V článku jsou uvedeny poznatky z vy-

užití ultrazvukové metody pro hodno-

cení parametrů betonu vystaveného 

účinkům vysokých teplot.

CHARAKTERISTIKA VL IVU 

VYSOKÝCH TEPLOT NA  BETON

Při požáru v silničním tunelu může tep-

lota dosáhnout až hodnoty 1 200 °C, 

při které dochází k  úplné degradaci 

betonu, což může mít za následek cel-

kovou destrukci betonové konstruk-

ce. Výsledky zkoušek prokázaly, že 

v  některých případech může nastat 

závažné poškození betonu i  za  mno-

hem nižších teplot, kolem 200 °C, kdy 

dochází k  explosivnímu odprýskávání 

betonu.

Základní otázky ohledně teplotního 

vlivu na beton zahrnují komplexní iden-

tifikaci změn, k nimž dochází v cemen-

tové matrici, ale také studium trans-

portních jevů. Analýza je komplikovaná 

vzhledem ke  skutečnosti, že cemen-

tový beton je kompozit mimo jiné slo-

žený ze dvou podstatně odlišných slo-

žek: cementového tmelu a kameniva.

Navíc různé druhy kameniva se liší 

svým mineralogickým složením. Při za-

hřívání probíhají v kamenivu metamorf-

ní změny, které jsou typické a rozdílné 

pro každý minerál. Následkem mnoha 

probíhajících změn, ke kterým dochá-

zí v  zahřívaném betonu, je změna fy-

zikálních, tepelných a  mechanických 

vlastností [5].

Působení vysokých teplot při požá-

ru na betony má za následek jeho po-

stupnou degradaci. Dochází ke zhrou-

cení struktury cementového kame-

ne, k  tepelnému přetvoření kameni-

va a metamorfním přeměnám obsaže-

ných minerálů, což ve svém důsledku 

má za  následek zhoršení fyzikálně-

-mechanických vlastností betonu, pří-

padně jeho plnou destrukci, v závislos-

ti na  vzdálenosti od  ohniska požárua 

době působení tepelného namáhání.

ULTRAZVUKOVÁ IMPULSOVÁ 

METODA

Ultrazvuk jsou mechanické kmity částic 

prostředí, jejichž frekvence jsou vyšší 

než 20 kHz. Pro nedestruktivní zkouše-
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ní betonu se využívají frekvence od 40 

do 150 kHZ.

Při šíření ultrazvukové vlny prostře-

dím se jeho částice rozkmitávají v růz-

ném směru vzhledem ke  směru po-

stupu vlny. Podle toho se rozlišují dru-

hy ultrazvukových vln na podélné, příč-

né, povrchové a deskové. Při podélné 

vlně částice prostředí kmitají po přím-

kové dráze ve  směru šíření vlny. Je-

dinou podmínkou šíření podélné vlny 

v prostředí jsou dostatečně velké roz-

měry prostředí vzhledem k délce vlny. 

Rychlost šíření ultrazvukových vln závi-

sí na příslušných elastických konstan-

tách prostředí a na poměrech rozměrů 

prostředí k vlnové délce [4].

Nejrozšířenější metodou zkoušení 

materiálu ultrazvukem je ultrazvuková 

impulsová průchodová metoda. Pod-

stata metody spočívá ve vysílání budi-

čem opakovaných ultrazvukových im-

pulsů do  materiálu a  následném sní-

mání prošlých impulsů vyšetřovaným 

materiálem. Sleduje se doba průchodu 

jeho čela od  vysílací do  snímací son-

dy, tedy čas potřebný k překonání ur-

čité vzdálenosti. Z doby průchodu ul-

trazvukových impulsů a  známé dráhy 

se vypočítá rychlost šíření ultrazvuko-

vého impulsu. Z  rychlosti šíření ultra-

zvukového impulsu a objemové hmot-

nosti materiálu lze vypočítat dyna-

mický modul pružnosti vyšetřovaného 

materiálu.

Měření ultrazvukovou impulsovou 

metodou je ovlivňováno řadou faktorů:

• vlhkost zkoušeného materiálu

• vady ve struktuře zkoušeného vzorku

• rozměr vzorku

• vlastní frekvence sond

• prostředky akustické vazby mezi son -

dami a zkoušeným materiálem.

Vliv vad ve  struktuře materiálu 

na  rychlost šíření ultrazvukového im-

pulsu je obecně znám, a proto je ult-

razvuková impulsová metoda v  tech-

nické praxi široce využívána ke  zjiš-

ťování různých defektů materiálů. Ta-

to skutečnost platí i  pro vyšetřování 

vad a  porušení betonů účinky vyso-

kých teplot.

Je otázkou, do  jaké míry je mož-

no kvantifikovat vady a míru degrada-

ce betonu způsobenou teplotním za-

tížením.

EXPERIMENTÁLNÍ  PRÁCE 

A  DISKUSE VÝSLEDKŮ

Složení betonů 

Pro experimentální práce bylo použi-

to osm betonů různého složení (tab. 1), 

proměnné byly druh cementu a  typ 

rozptýlené výztuže. Pro výrobu betonů 

byly použity tyto komponenty:

• Cement: CEM I 42,5R a CEM II /B-

M (S-LL) 32,5R (Českomoravský ce-

ment, a. s., cementárna Mokrá)

• Kamenivo: drobné a hrubé kameni-

vo frakce 0/4 a 4/8 mm, lokalita Žab-

čice

• Rozptýlená výztuž:

- Polypropylenová vlákna, délka 

3  mm, průměr 16 μm, teplota tá-

ní 160 °C, ρ = 910 kg.m-3, pevnost 

v  tahu 370 N/mm2, označení vlá-

ken A

- Polypropylenová vlákna, délka 

6  mm, průměr 15 μm, teplota tá-

ní 160 °C, ρ = 910 kg.m-3, pevnost 

v  tahu 370  N/mm2, označení vlá-

ken B

- Polypropylenová vlákna, délka 

12  mm, průměr 28 μm, teplota tá-

ní nad 135 °C, ρ = 910 kg.m-3, pev-

nost v  tahu 320 až 340 N/mm2, 

označení vláken C

- Celulózová vlákna, délka 1,9 až 

2,3 mm, průměr 14 až 17 μm, ρ = 

1 100 kg.m-3, pevnost v tahu 600 až 

900 N/mm2, označení vláken D

• Záměsová voda: splňující požadav-

ky ČSN EN 1008 [8].

Metodika experimentálních prací

Zkoumané betony byly vystaveny pů-

sobení teploty 600 °C a vybrané beto-

ny i teplotě 900 °C. Teplotní zatěžová-

ní betonu bylo prováděno v následují-

cím režimu:

• zahřátí betonu na požadovanou tep-

lotu rychlostí 10 °C/min,

• působení teploty 600 °C (900 °C)

• po dobu 60 min,

• postupné ochlazování betonu na tep-

lotu okolního prostředí.

Cílem bylo dosažení zásadních změn

ve struktuře betonu a následné sledo-

vání změn parametrů betonu jednak 

s využitím ultrazvukové impulsové me-

tody a  jednak pomocí destruktivních 

zkoušek (stanovení pevností). Byly sle-

dovány tyto parametry:

• rychlost šíření ultrazvukového impul-

su vL – přímým prozvučováním; fre-

kvence sond 150 kHz; vypočítána 

dle vztahu (1). Na každém vzorku by-

la provedena tři měření doby průcho-

du ultrazvukového impulsu, jestliže se 

některá z hodnot doby průchodu ult-

razvukového impulsu lišila od průmě-

ru o více než 3 %, měření bylo opa-

kováno.

• dynamický modul pružnosti Ecu – vy-

počítán dle vztahu (2),

• pevnost v  tlaku a  tahu za ohybu fcu/

fcf, objemová hmotnost ztvrdlého be-

tonu D – zjišťována jednak na  vzor-

cích teplotně neexponovaných, jed-

nak na  vzorcích po  působení vyso-

kých teplot. Pevnosti betonu na  trá-

mečcích byly zjišťovány a  vyhodno-

covány postupem dle ČSN EN 196-1 

[6], objemová hmotnost betonu po-

stupem dle ČSN EN 12390-7 [7].

• vizuální stav vzorků (po teplotním za-

tížení) – byly zjišťovány vizuálně zjisti-

telné defekty na vzorcích po expozici 

vysokými teplotami.

Rychlost šíření ultrazvukového impul-

su z podélného ultrazvukového vlnění 

vL se vypočítá ze vztahu:

v
L

TL
 ,  (1)

kde L je délka měřící základny [m] a T 

Tab. 1 Složení betonů (poměrné zastoupení složek v betonu) ❚ Tab. 1 Concrete composition 

(proportions of components in concrete)
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Poměrné zastoupení složek v betonu 

[hmotnostní díly]

Množství vláken 

[kg/m3]

BT0 1 0 3 0,5 0 0 0 0

BT1 0 1 3 0,5 0 0 0 0

BT2 0 1 3 0,5 0 0 0 0,45

BT3 0 1 3 0,5 0 0 0,6 0

BT4 0 1 3 0,5 0 2 0 0

BT5 0 1 3 0,5 0,6 0 0 0

BT6 1 0 3 0,5 1,5 0 0 0

BT7 1 0 3 0,5 0,6 0 0 0
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čas, který uplyne při průběhu impulsu 

měřící základnou [μs].

Dynamický modul pružnosti v  tlaku 

a tahu Ecu se vypočítá ze vztahu:

E D v
kcu L

2
2

1
 ,  (2)

kde D je objemová hmotnost ztvrdlé-

ho betonu a  k  součinitel rozměrnosti 

prostředí (v daném případě nebyl uva-

žován).

Pro každý druh betonu bylo vyrobe-

no osmnáct zkušebních těles 40 x 40 x 

160 mm, na šesti zkušebních tělesech 

byly zjištěny jeho parametry před pů-

sobením teplotního zatížení (tyto vzor-

ky sloužily jako srovnávací) a  na  kaž-

dé sadě ze šesti zkušebních těles byly 

zjišťovány parametry po jejich vystave-

ní účinkům teplotního zatížení (teploty 

600 °C a  900 °C). Zkoušky byly pro-

váděny po dosažení stáří betonu 28 d.

Diskuse dosažených výsledků

Výsledky stanovení sledovaných para-

metrů betonu před expozicí a po expo-

zici při teplotě 600 °C (obr. 1a) a  jsou 

uvedeny v  tab. 2. Betony vystavené 

účinkům teploty 900 °C (obr. 1b) bylo 

možno posoudit pouze vizuálně, pro-

tože došlo k destrukci struktury zkou-

maných vzorků.

Pro posouzení vlivu účinků vysokých 

teplot na  parametry betonu z  nede-

struktivního i  destruktivního zkouše-

ní byly vypočítány rozdíly sledovaných 

parametrů Δi před teplotním zatížením 

a po působení teploty 600 °C vyjádře-

né v procentech dle vztahu (3).

P P

Pi
1 0

0

100 , (3)

kde Δi je rozdíl sledovaného parametru 

i před a po teplotním zatížení, P0 hod-

nota parametru před teplotním zatíže-

ním a  P1 hodnota parametru po  tep-

lotním zatížení. Rozdíly Δi pro jednotlivé 

sledované parametry betonu jsou uve-

deny v tab. 3.

Na základě výsledků měření a zkou-

šek bylo pro posouzení vlivu účinků 

vysokých teplot na  parametry betonu 

zpracováno grafické porovnání změn 

rychlosti šíření ultrazvukového impulsu, 

dynamických modulů pružnosti a pev-

ností zjištěných na srovnávacích beto-

nových vzorcích (před teplotním zatí-

žením) a  po  působení teploty 600 °C 

(obr. 2).

Porovnání dynamických modulů 

pružností a pevností betonu zjištěných 

na  srovnávacích betonových vzorcích 

(před teplotním zatížením) a  po  pů-

sobení teploty 600 °C je znázorněno 

na obr. 3.

Na základě analýzy výsledků experi-

mentálních prací zaměřených na ově-

ření využitelnosti ultrazvukové impul-

sové metody pro hodnocení degrada-

ce betonu v důsledku působení vyso-

kých teplot lze konstatovat:

• působení vysokých teplot na  beton 

způsobuje nevratné změny v jeho mi-

krostruktuře; jejich míra závisí jednak 

od výše teploty a doby působení, jed-

nak na komponentech použitých pro 

výrobu betonu;

• míra degradace betonu se projevu-

je nejen na  pevnostech a  objemové 

hmotnosti ztvrdlého betonu, ale s ob 

Tab. 2 Sledované parametry betonu před expozicí a po expozici při teplotě 600 °C ❚ 

Tab. 2 Observed parameters of concrete before and after exposition to the temperature of 600 °C

Označení 

betonu

Sledované parametry betonu

D 

[kg/m3]

vL

[km/s]

Ecu

[MPa]

fc,cu 

[MPa]

fcf

[MPa]

Vizuální 

hodnocení

Parametry betonu ve stáří 28 d (před expozicí)

BT0 2 213 4,192 38 901 6,9 49,1

bez zjevného poškození 

(B.Z.P.)

BT1 2 122 3,461 25 416 6,1 32,6

BT2 2 046 3,214 21 133 5,7 26,8

BT3 2 041 3,400 23 642 6,1 25,8

BT4 2 012 3,302 21 941 6,1 22,5

BT5 2 003 3,426 23 498 5,3 29,2

BT6 2 152 3,861 32 102 6,3 34

BT7 2 043 3,751 28 747 5,2 28,4

Parametry betonu po expozici při teplotě 600 °C

BT0 2 012 2,739 15 119 5,6 27,1 B.Z.P.

BT1 2 026 2,266 10 404 4,3 23,7
bez zjevného 

poškození; 

změna barevného 

odstínu betonu

BT2 1 919 2,128 8 705 4,1 20,9

BT3 1 929 2,149 8 940 3,1 18,4

BT4 1 848 1,926 6 854 2,9 12

BT5 1 895 1,792 6 081 2,7 14,8

BT6 1 923 2,315 10 306 3,6 22,3 B.Z.P.

BT7 1 852 2,293 9 736 3,6 21,1 B.Z.P.

Tab. 3 Rozdíly sledovaných parametrů betonu před expozicí a po expozici při teplotě 600 °C 

❚ Tab. 3 Differences of observed parameters of concrete before and after exposition to the 

temperature of 600 °C

Označení 

betonu

ΔD ΔvL ΔEcu Δfcf Δfcu

[%]

BT0 -9,08 -34,66 -61,13 -18,84 -24,44

BT1 -4,52 -34,53 -59,07 -29,51 -27,3

BT2 -6,21 -33,79 -58,81 -28,07 -22,01

BT3 -5,49 -36,79 -62,19 -49,18 -28,68

BT4 -8,15 -41,67 -68,76 -52,46 -46,67

BT5 -5,39 -47,69 -74,12 -49,06 -49,32

BT6 -10,64 -40,04 -67,9 -42,86 -34,41

BT7 -9,35 -38,87 -66,13 -37,93 -25,7

1a 1b
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dobnou tendencí i  na  parametrech 

z nedestruktivního zkoušení (rychlosti 

šíření ultrazvukových impulsů, dyna-

mickém modulu pružnosti);

• parametry z měření ultrazvukovou im-

pulsovou metodou se snižují úměrně 

se změnami v  mikrostruktuře beto-

nu (mikrotrhliny, póry a dutiny vzniklé 

po vyhoření vláken v betonu;

• vliv vlhkosti na  výsledky měření ult-

razvukovou impulsovou metodou při 

experimentech v  laboratoři lze zane-

dbat, protože při teplotách vyšších 

jak 110 °C dojde k odpaření volné vo-

dy nacházející se v  pórové struktu-

ře betonu; při měření betonu v  kon-

strukci, který byl zasažen vodou při 

hašení požáru, je třeba ověřit vliv zů-

statkové vody v  betonu na  výsled-

ky měření ultrazvukovou impulsovou 

metodou;

• měření je třeba provádět buď stá-

le se stejnou frekvencí sond nebo 

volit frekvenci sond tak, aby měře-

ní bylo prováděno v  jednorozměr-

ném, resp. trojrozměrném prostředí 

(viz ČSN 731371 [10]);

• pro dosažení dobré akustické vazby 

mezi zkoušeným povrchem a sonda-

mi pro eliminaci odrazu a difrakce ul-

trazvukových vln na  kontaktní zóně 

zkoušeného materiálu se sondou je 

třeba používat vhodné vazební pro-

středky, např. indiferentní gel použí-

vaný ve  zdravotnictví, vazelínu, plas-

telínu apod. V případě, že povrch vy-

kazuje nerovnosti, je třeba je odstra-

nit např. broušením. Samozřejmostí je 

odstranění všech nečistot z povrchu 

měřícího místa.

ZÁVĚR

Byla prokázána reálnost využití ultra-

zvukové impulsové metody pro hod-

nocení míry degradace betonu vysta-

veného účinkům vysokých teplot. Jed-

noznačně je využitelná k  racionaliza-

ci experimentálních prací zaměřených 

na optimalizaci složení betonů, na kte-

ré jsou kladeny požadavky na odolnost 

proti vysokým teplotám. Bez problé-

mu ji lze také využít při mapování míry 

degradace betonových prvků a  kon-

strukcí, na  kterých lze provádět mě-

ření přímým prozvučováním. U  ploš-

ných konstrukcí, např. ostění tunelů, lze 

provádět měření nepřímým prozvučo-

váním – reprodukovatelnost výsledků 

těchto měření je však ještě nezbytné 

ověřit.
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Obr. 1 a) Beton po expozici při teplotě 

600 °C, b) beton po expozici při teplotě 

900 °C ❚ Fig. 1 a) Concrete exposed to 

600 °C, b) concrete exposed to 900 °C

Obr. 2 Porovnání rozdílů parametrů 

betonu Δi před a po teplotním zatěžování 

(t = 600 °C) ❚ Fig. 2 Comparison of 

differences in parameters of concrete Δi before 

and after thermal load (t = 600 °C)

Obr. 3 Porovnání dynamických modulů 

pružností a pevností betonu zjištěných 

na betonových vzorcích (před teplotním 

zatížením) a po působení teploty 600 °C 

❚ Fig. 3 Comparison of dynamic elasticity 

modules and strengths of concrete determined 

on testing specimens before and after thermal 

load of the temperature of 600 °C
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