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A K T U A L I T Y  ❚  T O P I C A L  S U B J E C T S

OPTIMALIZACE DRÁTKOBETONU 

NA  ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉ 

S IMULACE

Článek představuje nový simulační pro-

gram, který je schopen poskytovat 

na základě analýzy tvaru formy včetně 

vnitřních překážek, objemu badie, sklo-

nu a průměru plnícího zařízení, charak-

teristik betonové směsi a  drátků, in-

formace o  rozmístění a  směru drátků 

v konečném betonovém produktu. Vý-

zkum byl zaměřen na  samozhutnitel-

né betony a  modelování jejich pohy-

bu ve formě či bednění během ukládá-

ní betonu. 

Karlstetter Ch., Latz A., Leiss N., Niedziela D.: 

Simulationsbasierte Optimierung von 

Stahlfaserbeton, BFT International 01-2013, 

str. 52–59

PŘETVÁRNÉ CHOVÁNÍ 

ŽELEZOBETONOVÝCH DESEK 

PŘI  ZATÍŽENÍ  NÁRAZEM

Článek popisuje rozsáhlý experimentál-

ní výzkum patnácti betonových desek. 

Pro analýzu chování železobetonových 

desek pod zatížením přetvořením o vel-

ké rychlosti byly připraveny experimen-

ty, při nichž bylo na  čtvercovou be-

tonovou desku o  straně 1 m a  tloušť-

ce 0,15 m pouštěno závaží z výšky až 

9 m. Byly zkoušeny desky z  betonu 

o různých tlakových pevnostech a by-

lo porovnáváno chování desek z beto-

nů běžných pevností (C20/25) s deska-

mi z betonů vysokopevnostních (HPC, 

C70/85) a  ultra vysokopevnostních 

(UHPC, fc,cube = 184 MPa). Předmětem 

analýzy byl i příspěvek různých typů vý-

ztuže (ocelová tkanina a  tkanina z uh-

líkových vláken) k zvýšení pevnosti de-

sek. Bylo sledováno přetvoření betonu 

na  horním povrchu desky a  přetvoře-

ní výztuže při spodním povrchu desky. 

Na  základě měřených přetvoření bylo 

popsáno lokální a globální chování be-

tonové desky během nárazu zatížení. 

Vedle měřených přetvoření byly detail-

ně prozkoumány i všechny projevy po-

škození při obou površích desek a byly 

porovnány desky vyztužené textilní vý-

ztuží obou typů s deskami bez zpevňu-

jící výztuže.

Beckmann B., Hummeltenberg A., Weber T., 

Curbach M.: Strain Behaviour of Concrete Slabs 

under Impact Load, Structural Engineering 

International 4/2012, str. 562–568

OCENĚNÍ  BETONOVÁ 

KONSTRUKCE ROKU 

PRO  „CROMATICO“

Titul Betonová konstrukce roku 2011 

získala v Estonsku zvuková konstrukce 

„Cromatico“ postavená v Tallinu. Autorem 

díla je německý sochař Lukas Kühne. 

„Cromatico“ je „zviditelněním“ hudeb-

ní chromatické stupnice. Dílo sestává 

z dvanácti betonových dutých hranolů 

(což představuje jednu oktávu černých 

a bílých kláves piana). Uvnitř každého 

hranolu zní ozvěna v jiné výšce. 

Podle autora je projekt „Cromatico“ 

součástí dlouhodobého mezinárodního 

projektu Tallin evropské město kultury 

2011 a byl navržen ve spolupráci s me-

zinárodní kulturní platformou Tuned Ci-

ty (Znějící města, www.tunedcity.net).

Posudek komise: „Skulptura je ná-

ročné technické dílo, v  kterém se 

umělcova představa zviditelnění zvu-

ků skrze jejich cestu různými objemy 

potkala s  technickou realizací. „Cro-

matico“ dává betonu novou roli akus-

tického prvku. Kvalita betonářských 

prací musela být precizní. Instalace 

je také velmi úspěšně zasazena do 

okolního prostředí.“

Soutěž o titul Betonová konstrukce 

roku se v Estonsku konala už po dva-

 nácté. Více informací najdete na: www.

betoon.org, http://betoon.org/sisu/

ehitis/AB-2011-nominendid/.

Koivisto M.: „Cromatoco“ ääniveistos, Vuoden 

2011 Betoirakenne Virossa, betoni 4 2012, 

str. 92–93

C-S-H:  POSLEDNÍ  VÝVOJ 

V   OBLASTI  URYCHLOVÁNÍ 

TVRDNUTÍ  BETONU;  ČÁST 1

Používání urychlovačů tvrdnutí betonu 

bylo v Německu ještě nedávno odmítá-

no, protože se nedal vyloučit jejich ne-

příznivý vliv na  procesy koroze výztu-

že. Zdá se však vhodné revidovat tento 

přístup zejména ve vztahu ke koncep-

tu Crystal Speed Hardening a možnos-

tem sledovat celý proces v nano úrovni. 

Článek popisuje nové možnosti použití 

syntetických vápenosilikátových hydrá-

tů jako krystalizačních jader. 

Dittmar S., Hauch H. G., König R.: 

C-S-H: Modernes Konzept zur 

Erhärtungsbeschleunigung, Teil 1, 

BFT International 01-2013, str. 44–51

NOVÉ F IREMNÍ  S ÍDLO 

TELEFÓNICY VE  ŠPANĚLSKÉ 

BARCELÓNĚ

Článek popisuje výstavbu 118 m vy-

soké (27 poschodí) věžovité budovy 

na  půdoryse nepravidelného čtyřúhel-

níku. Základní uspořádání nosné kon-

strukce odpovídá systému „tube-in-tu-

be“. Vnitřní železobetonové jádro spo-

lupůsobí s  konstrukcí fasády. Prvky 

systému jsou spojeny železobetonový-

mi stropy. Přestože základem systému 

je svislé tuhé jádro, příspěvek fasád-

ního systému, který tvoří vnitřní svislé 

a vnější šikmé sloupy, je také velmi vý-

znamný. Mrakodrap je dobrým příkla-

dem synergické interakce ve spoluprá-

ci inženýra a architekta. 

Martínez Calzón J., Ceriani L., Bartalotta P.: 

Diagonal ZeroZero Tower for the New Telefónica 

Headquarters in Barcelona, Spain, 

Structural Engineering International 4/2012, 

str. 569–573
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A K T U A L I T Y  ❚  T O P I C A L  S U B J E C T S

TVORBA ETRINGITU 

V   RŮZNÝCH PODMÍNKÁCH 

ULOŽENÍ  A   PŘI  RŮZNÉM 

MECHANICKÉM ZATÍŽENÍ

Článek popisuje výzkum uskutečněný 

na  univerzitě v  německých Cáchách, 

který byl zaměřen na  analýzu poško-

zení konstrukčních prvků vyrobených 

z betonu vysoké tlakové pevnosti. Byl 

sledován vliv různých charakteristik 

vstupních materiálů a  působení po-

větrnosti v  kombinaci s  dynamickým 

zatížením na  vznik a  šíření mikrotrhlin 

a odprýskávání materiálu. Při sledová-

ní rozvoje poškození elektronovým mi-

kroskopem bylo v  cementové matri-

ci odhaleno poměrně velké množství 

etringitu. 

Výsledky zkoušek ukázaly, že etrin-

gitové formace v  kompozitních mate-

riálech na bázi cementu mohou vznik-

nout bez kontaktu se sírou z  vnější-

ho prostředí. Tento proces může za-

čít velmi rychle – během šestnácti 

týdnů. Přestože tato fáze není vý-

znamná pro makroskopické projevy 

poškození, autoři článku ji označu-

jí za jistý indikátor poškození, ke které-

mu může na konstrukčním prvku dojít 

později.

Nobis Ch., Brameshuber W.: 

Ettringitbildung bei unterschiedlichen 

Lagerungs-bedingungen und mechanischer 

Belastung, BFT International 11-12-2012, 

str. 34–41

OZNAČOVÁNÍ  BETONOVÝCH 

VÝROBKŮ ZNAČKOU CE 

SE  ROZŠIŘUJE

Na základě nové evropské Směrnice 

pro stavební výrobky se označení CE 

stává povinné pro všechny státy EU, 

Norsko a Island od 1. července 2013. 

Směrnice má největší dopad ve Finsku, 

Velké Británii, Švédsku a Irsku, kde za-

tím označení CE nebylo povinné a uží-

valo se jen velmi málo.

První stavební produkt, pro který by-

lo označení CE používáno, byl v  roce 

2001 cement. Ve Finsku byly před pár 

lety označovány značkou CE, jako prv-

ní betonový produkt, dutinové stropní 

panely, protože v  jejich případě znač-

ka CE nahradila předchozí národní typ 

schválení. 

Betonářský průmysl v  současnos-

ti prezentuje připravenost k  značení 

svých výrobků značkou CE ve spolu-

práci s  certifikačním úřadem. V  listo-

padu 2012 všech dvacet výroben du-

tinových stropních panelů už označo-

valo své produkty značkou CE, sedm 

výroben betonových trub a trubek zís-

kalo schválení označovat své produk-

ty značkou CE a třináct výroben před-

pjatých betonových prvků procházelo 

autorizačním řízením k používání znač-

ky CE.

Značka CE sama o sobě není garancí 

toho, že označený produkt bude vhod-

ný pro použití v určité konstrukci v ur-

čité zemi. To je třeba mít stále na mys-

li při dovozu výrobku s označením CE 

z jiné země. Návrh, užití stavebních vý-

robků a stavební práce se stále řídí ná-

rodními regulativy, např. Finským sta-

vebním zákonem, který předepisuje 

např. mrazuvzdornost pro nosné kon-

strukce a fasády budov.

Suikka A.: Betoniituotteiden CE-merkintä 

laajenee, betoni 4 2012, str. 60–63

BETONOVÉ VRÁNY NA STĚNĚ 

BYTOVÉHO DOMU

Neobvyklým prvkem fasády nového by-

tového domu v  Tampere je osm beto-

nových vran sedících na bidýlkách vy-

stupujících z fasády a pozorujících život 

na ulici. Jeden pár bidýlek zůstal volný 

pro skutečné ptáky, kteří by se případně 

chtěli připojit k těm betonovým.

Sochař Pertti Kukkonen vytvořil své 

dílo zvané „Vraní zábava“ („Variksen 

peli“) z  betonu. Ocelová bidýlka byla 

zahrnuta už v projektu a byla na fasádu 

instalována při výstavbě domu. 

Minimalistická „Vraní zábava“ může 

být interpretována různými způsoby, 

např. přináší humor či oživení do veřej-

ného prostoru, do míst, kde je humor 

jen zřídka vidět. Podle umělců lze dí-

lo interpretovat jako určité symbolické 

podobenství lidského chování. 

Koivisto M.: Betonivarikset saapuivat Tamperee, 

betoni 4 2012, str. 38–40

VÝZNAMNÝ STAVEBNÍ  INŽENÝR: 

EDUARDO TORROJA 

(1899–1961 )

V článku jeho autoři vzpomínají na vý-

znamného španělského stavebního 

inženýra, který svými projekty před-

čil svou dobu. Po  otci, který byl ma-

tematikem a  architektem, zdědil zá-

jem o geometrii a umění. Do své knihy 

„Philosophy of Structures“ (1958) vlo-

žil dvě zdánlivě nesourodé části: The 

Aesthetic Expression a  Line and Sur-

face, protože měl vztah k oběma. Ve-

dle relativně známých hyperbolických 

a  dalších plošných konstrukcí však 

navrhnul i  konstrukci apsidy koste-

la v  Pont de Suert jako logaritmickou 

spirálu na kruhové řídící křivce. Pergo-

la kolonády budovy Construction and 

Cement Institute (1934, dnes Eduar-

do Torroja Institute) je tvořena řadou 

železobetonových žeber ve  tvaru Ber-

nouliho lemniskaty. Eduardo Torroja si 

byl dobře vědom rozsáhlých možnos-

tí betonu jako konstrukčního materiá-

lu, ale byl si i vědom, protože na rozdíl 

od  mnohých jiných akademiků aktiv-

ně projektoval a  vedl realizaci staveb, 

že je zde ještě mnoho nevyřešených 

otázek. Proto se velmi významě zasa-

zoval o teoretický a experimentální vý-

zkum betonu. 

Corres H., Leon J.: Eminent Structural Engineer: 

Eduardo Torroja (1899-1961), Structural 

Engineering International 4/2012, str. 581–584


