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ko tak i  vývoj pevností, napriek tomu 

je v reál nom čase 1 až 3 dní merateľný 

a je funkciou jej aktivity a tak aj kvality, 

tj. aj uvedeného ukazovateľa Ls.

Podľa vyššieuvedených kritérií možno 

empiricky, na základe dlhodobého po-

zorovania desiatok VPT v Považskej ce-

mentárni, a. s., Ladce [14] ich vhod nosť 

do cementu i betónu rozdeliť na zákla-

de rýchlosti tuhnutia pri ich hydratácií 

s vodou do troch kategórií (tab. 2).

Uvedený Ls pomerne exaktne a kom-

plexne vystihuje všetky tri rozhodujú-

ce činitele vhodnosti použitia VPT ako 

prídavku do  cementov i  betónov a  ur-

čuje tak jej základnú užitkovú hodno-

tu v  hydraulických vlastnostiach cez 

príspevok k  vývoju pevností v  zmys-

le [1, 15].

KS vyjadruje vo vztahu (1) fyzikál-

ny vplyv, rýchlosť ochladenia VPT, te-

da podiel sklovitej fázy, tj. dostatočne 

vysokú vnútornú energiu, bežne 75 až 

95 %, tj. pre príklad výpočtu použijeme 

hodnotu KS = 0,95, Mz – vyjadruje che-

mický vplyv, tzn. zásaditosť VPT sta-

novenú bežným jednoduchým chemic-

kým rozborom, bežne dosahuje hod-

noty 0,95 až 1,1, tj. pre výpočet použi-

jeme Mz = 1.

MP – nutný predpoklad dostatočnej 

aktívnosti VPT v  cemente či betóne je 

jej dostatočne jemné zomletie na  mi-

nimálne 350 m2/kg, optimálne 400 

až 450 m2/kg (tá hodnota sa pou-

žije pre výpočet v  príklade), ideálne 

nad 500 m2/kg, čo umožní dostatočne 

rýchly nábeh procesu hydratácie pri 

bežnej laboratórnej teplote. Dosiahnutý 

činiteľ MP možno s určitým priblížením 

charakterizovať ako mechanickú vlast-

nosť mlecieho zariadenia transformovať 

mleciu energiu na  zomieľaný mate riál 

– VPT a  takto schopnosť dostatočne 

zjemniť hrubú – prakticky nereaktívnu 

granulovanú VPT na  jemný reaktívny 

sklovitý púder, schopný stuhnúť počas 

jedného až maximálne niekoľkých dní.

Priklad výpočtu súčiniteľa Ls 

reálnej jemne zomletej VPT

Príklad výpočtu aktivity a kvality obec-

ne konkrétnej vysokokvalitnej zomletej 

VPT:

Ls = 0,95 . 1 . 450 [m2/kg] = 427,5 [m2/kg] 

= vyššie aktívna VPT, ktorá tuhne spra-

vidla v čase pod 1 000 min. merané Vi-

catovou metódou.

Podobne v minimálne troch stupňoch 

sa na  základe parametra Ks dá po-

merovo stanoviť kvantifikácia nárokov 

na proces mletia VPT (tab. 3).

ZÁVER

Na  strane výrobcu uvedený spôsob 

sledovania aktivity jemne zomieľanej 

VPT umožňuje operatívne v  reálnom 

čase 1 až 2 h vykonávať kvalifikova-

ný zásah do  procesu výroby dôleži-

tej a základnej zložky betónu – jemne-

mletej VPT. Na strane spotrebiteľa (pri 

výrobe finálneho výrobku – betónu) za-

sa umožňuje na  základe vypočítané-

ho Ls určitú korekciu, či optimalizáciu 

množstva použitej mletej VPT do  be-

tónu [16] a  jej kvantifikácia v  kvalite 

sa môže stať efektívnym nástrojom pri 

prebierke a  kontrole v  dodávateľsko–

odberateľských vzťahoch. V cementá-

renskom priemysle je možné pri včas-

nom a operatívnom sledovaní parame-

trov Mz a Ks vykonávať určitú korekciu 

množstva VPT pri namieľaní cementov 

druhu CEM II a CEM III, a tak optimali-

zovať jemnosť namieľania cementu pri 

zachovaní jeho konštantnej kvality.
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DAS STRUCTURALE KOMPONIEREN 

VON  TRAGWERKEN BEI  JÖRG SCHLAICH

Dialektiku deduktivní a induktivní metody v konstrukčním inženýrství 
vysvětlují architekt Oskar Büttner a stavební inženýr Erhard Ham-
pe prostřednictvím konceptuálních formulací. Jednostranně vyhra-
něné pracovní přístupy jsou však stále obvyklou normou v každo-
denní inženýrské praxi. A tak omezený (možná až úzkoprsý) postup 
od abstraktního ke konkrétnímu (deduktivní metoda) nakonec ve-
de k navrhování založenému na výpočtech. Naopak, stejně omeze-
ný postup od konkrétního k abstraktnímu (induktivní metoda) vede 
ke konstrukcím podřízeným formě. Jörg Schlaich se nikdy neome-
zoval ani jedním z těchto přístupů. Místo toho k navrhování nosných 
konstrukcí využíval inženýrskou kompozici, aplikoval intuici a krea-
tivitu jako nedělitelné součásti komplexního přístupu podloženého 
hlubokými teoretickými znalostmi. Podstatou inženýrské kompozi-

ce nosných konstrukcí je dosažení „rovnovážného stabilního stavu“ 
mezi systémem zatížení a nosnou konstrukcí. Přechod od nosné-
ho systému k nosné konstrukci je tam, kde se model stává skuteč-
ností a naopak přechod nosné konstrukce do nosného systému je 
tam, kde se skutečná konstrukce stane abstraktním modelem, aby 
se ukázala její nosná funkce. Oba přechody tvoří jádro řešení, kde 
se setkává analýza nosného systému a syntéza a kde je možné vy-
víjet nové nosné konstrukce. Takové konstrukce však lze realizovat 
pouze za předpokladu, že v obou směrech zůstane otevřený plynu-
lý přechod z jedné fáze do druhé, a pokud projektové i realizační tý-
my chtějí a jsou schopny se ztotožnit s takovou příležitostí. To je zá-
kladním a podstatným rysem stuttgartské školy konstrukčních inže-
nýrů a prací Jörga Schlaicha zvláště.

Bögle A., Kurrer K.-E.: Das structurale Komponieren von Tragwerken 

bei Jörg Schlaich, Beton- und Stahl betonbau 109 (2014), Heft 11, pp. 829–837
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