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LASEROVÉ CENTRUM ELI V DOLNÍCH BŘEŽANECH
ELI LASER CENTRE IN DOLNÍ BŘEŽANY
Jiří Koukal, Jan Jiroutek,
Ludmila Kostková, Milada Mazurová,
Jan L. Vítek
Budova laserového centra ELI (Extreme Light
Infrastructure) je složitý objekt, který musí splňovat řadu neobvyklých požadavků, zejména
plynoucích z jeho funkce. Skládá se z administrativní části, laboratoře a laserové haly.
Železobetonová konstrukce laserové haly patří
k nejsložitějším částem centra. Konstrukce plní
funkci nosnou, která odolává statickému zatížení, ale též musí zajistit minimalizaci přenosu
případných vibrací a odstínění ionizačního záření
vznikajícího při provozu laseru. Tomu musí odpovídat konstrukční i materiálové řešení objektu. ❚ The ELI (Extreme Light Infrastructure)
Laser Centre building is a complex object, which
has to meet a number of unusual requirements
arising from its function. It is composed of an
office building, laboratories and a laser hall.
A reinforced concrete structure of the laser hall
is one of the most complex parts of the Centre.
The structure not only fulfils its static function
– withstanding the static load, but it must also
minimize any incidental vibrations and shield
radiation generated during operation of the laser.

Bogle Architects za projekt Laserového centra ELI v Dolních Břežanech. „Laserové centrum ELI je jasná a přehledná architektura, která má hmotově velmi zajímavé řešení v daném prostoru.
Nástupní prostor otevírá budovu do exteriéru a dává objektu určitý projev výjimečnosti, která směřuje i k technologickému obsahu a náplni objektu,“ hodnotí projekt předseda mezinárodní poroty Ing. arch. Tomáš Valent, CSc. Další
složitá řešení řady technických a technologických problémů, bez kterých by
stavba nebyla funkční ani realizovatelná, bylo vypracováno řadou odborníků na úrovni projektanta statické části a dodavatele stavby. Realizace nosné
konstrukce mezinárodního multifunkčního laserového centra ELI je v současné
době dokončena.
Soubor objektů laserového centra je
tvořen jednak administrativní částí – objekt SO 01, v které jsou situovány kanceláře a multifunkční prostory s dvoranou, a částí technologickou – objekt
SO 02 tvořený laboratořemi (část LB)
a vlastní laserovou halou (část LH).

Structural and material solution of the structure
must match these requirements.

O B J E K T S O 2 – L A S E R O VÁ H A L A

Cenu festivalu Architecture Week Praha za nejlepší architektonický projekt
roku 2014 získal architektonický ateliér

Objekt SO 02 má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Podzemní část
objektu má půdorysné rozměry 110 ×
65 m. V nadzemí se půdorys objek-
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tu zmenší na 80 × 48 m. Vlastní laserová hala (LH) je na severu a jihu lemována strojovnami vzduchotechniky, přičemž experimentální místnosti LH jsou
navrženy vždy na výšku dvou podlaží, tj. v podzemí se nachází šest experimentálních místností konstrukční výšky
7,6 m se stropem nad 1. PP a v nadzemí pak čtyři experimentální místnosti se
stropy nad 2. NP a 4. NP. Vysoké nároky jsou kladeny nejen na vodonepropustnost obvodových konstrukcí spodní stavby, ale i na tuhost konstrukce jako celku a na schopnost většiny konstrukcí stínit ionizační záření vznikající při
provozu laseru, jež je zajištěna zaručenou měrnou objemovou hmotností betonu. Tuhost a stabilita celé konstrukce
spodní stavby LH je zajištěna prostorovým uspořádáním tuhých stěn a stropních konstrukcí objektu vzájemně působících jako tuhá „krabice”.
Založení
Objekt SO 02 je založen plošně na základové desce (ZD), přičemž základová
deska objektu sestává ze dvou dilatačních celků. Jeden dilatační celek tvoří
založení laboratoří a druhý společná základová deska laserové haly a strojoven
vzduchotechniky.
Základová deska laboratoří má konstantní tloušťku 700 mm. Základová
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Obr. 1 Vizualizace vstupní části do laserového
centra ❚ Fig. 1 Visualization of the entrance
part of the Laser Centre
Obr. 2 Situace areálu
the Laser Centre

❚

Fig. 2

Layout of

Obr. 3 Tvary konstrukcí laserové haly: a) 1. PP,
b) 2. NP ❚ Fig. 3 Concrete structures of
the laser hall, a) slab above the 1st underground
floor, b) slab above the 2nd floor

deska vlastní laserové haly má tloušťku 800 mm s horní úrovní -7,90 m, pod
sloupy a stěnami je ZD zesílena směrem nahoru na 1 000 mm - horní úroveň -7,70 m. Základová deska strojoven vzduchotechniky nacházejících se
při severním a jižním okraji objektu, která tvoří se ZD laserové haly jediný dilatační celek, má konstantní tloušťku
1 000 mm s horní úrovní -7,70 m. Proti
vztlaku podzemní vody (sahající až 7 m
nad základovou spáru) je ZD strojoven
vzduchotechniky přikotvena ke skalnímu podloží pomocí tahových mikropilot rozmístěných pod jejich obvodovými stěnami.
Pro zlepšení vodonepropustnosti byl
do spodní vrstvy ZD tloušťky 400 mm
(u ZD LH), resp. 350 mm (ZD laboratoří)
ukládán beton s krystalizační přísadou
– SIKA WT-200P v množství 3,5 kg/m3
a s polypropylénovými vlákny SikaMikroFibre 150 délky 12 mm v množství
0,9 kg/m3, která by měla přispět k snížení rizika vzniku raných trhlinek. Tato
vlákna byla přidána i do betonu všech
dalších masivních konstrukcí celé stavby, přičemž za masivní konstrukce se
považují ty, jejichž tloušťka je ≥ 0,5 m.
Stěny
Laserová hala byla navržena jako stěnový systém, výjimečně jsou jako nosné svislé prvky použity sloupy (průřezu 1 × 1 m). Obvyklá tloušťka stěn LH
je 1 200 mm, místnosti s požadavkem
na odstínění ionizačního záření mají
stěny tloušťku 1 600 mm.

2
3a

3b

Stropy
Stropní deska nad experimentálními místnostmi v podzemí je tvořena
jednak komůrkovým stropem tloušťky 1 500 mm, resp. 1 200 mm, jednak plnou stropní deskou tloušťky
1 600 mm. Konstrukce komůrkového
stropu se skládá z trámů šířky 0,4 m
v osové vzdálenosti 1,5 až 2 m, které jsou v horní i spodní hraně spojeny
deskou tloušťky 0,2 až 0,4 m. Stropní
deska experimentálních místností nadzemí nad 2. NP tloušťky 1 500 mm je
tvořena, podobně jako v 1. PP, vylehčeným komůrkovým stropem.
1/2015
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Obr. 4 Příčný řez objektem laserové haly
❚ Fig. 4 Cross-section of the laser hall
Obr. 5 Celkový pohled na staveniště, březen
2014 ❚ Fig. 5 Overall view on the site in
March 2014
Obr. 6 a) Bednění dutinového stropu,
b) podepření bednění ❚ Fig. 6 a) Formwork
of the hollow slab above the 1st underground
floor, b) supports of the formwork

Stropní deska LH nad 4. NP (tvořící střechu haly) je navržena jako spojitý trámový strop o čtyřech polích (rozpětí 19,8 m) s tloušťkou desky 200 mm
a s trámy 300/700 mm (včetně desky) umístěnými ve vzájemné vzdálenosti 2,4 m.
Speciální konstrukce
Prostupy v železobetonových stěnách
a stropních konstrukcích jsou opatřeny
ocelovými chráničkami, většinou složitého tvaru. Při výrobě ocelových chrániček bylo nutné navrhnout a realizovat
jejich antikorozní úpravu tak, aby bylo
umožněno jejich bezpečné a spolehlivé
osazení do betonu, aniž by zároveň došlo k znehodnocení povrchové úpravy.
Opatření proti průniku radiace ve vodorovných i svislých pracovních spárách v konstrukcích navržených jako
stínicí jsou založena na principu zalomení pracovní spáry. Tím se v konstrukcích vytvoří hmoždinka zlepšující jak přenos posouvajících sil, tak
i vodonepropustnost konstrukce a její
schopnost odstínění vznikající radiace.
STÍNICÍ KONSTRUKCE

Laserová hala musela splňovat řadu požadavků, na tuhost konstrukce
a na její hmotnost, které byly stanoveny
v zadávacím projektu. Podrobné zdůvodnění nebylo nikdy předmětem žádných jednání. Požadavky často definované s nulovou tolerancí byly předmě34

tem zadávacích podmínek, o kterých
se nedalo jednat.
Vzhledem k tomu, že při provádění experimentů vzniká ionizační záření, musí beton konstrukcí laserové haly navržených jako stínicí vyhovovat požadavku na minimální zaručenou objemovou hmotnost ve vysušeném stavu 2 320 kg/m3. Z hlediska požadavků
na tuhost konstrukce byl projektem požadován minimální modul pružnosti betonu E = 35 GPa, proto byla projektantem zvolena třída betonu C40/50. Nebyl přípustný žádný výsledek zkoušky,
kde by objemová hmotnost nebo modul
pružnosti byl nižší než stanovené kritérium. Z toho důvodu byl použitý beton
navržen s dostatečnou rezervou, takže
průměrné hodnoty objemové hmotnosti modulu pružnosti a v důsledku i pevností se pohybovaly vysoko nad stanovenými minimálními hodnotami.
Z důvodu maximálního omezení rizika

vzniku trhlin byla rovněž sledována teplota betonu během jeho tuhnutí a tvrdnutí v jádru masivních konstrukcí, teplota dle požadavků projektu nesměla
přesáhnout 55 oC. Rovněž byl stanoven maximální rozdíl teplot mezi jádrem
a povrchem masivní konstrukce (Δt =
25 oC). Riziko vzniku trhlin (maximální šířka trhlin stínicích konstrukcí stanovená projektem je 0,3 mm) bylo dále
omezeno přidáním polypropylénových
vláken, přičemž původní požadavek
množství PP vláken obsažený v projektové dokumentaci (0,9 až 1,5 kg/m3) se
ukázal jako kontraproduktivní. Nakonec
bylo dosaženo shody mezi účastníky
výstavby a byla zvolena optimální dávka PP vláken 0,6 kg/m3.
Dalším obvyklým způsobem, jak
omezit šířku v konstrukci vznikajících
trhlin, je množství a způsob vyztužení konstrukce a technologická opatření
při vlastní realizaci konstrukce, tj. rych-
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lost odbednění (projekt stanovil dobu, po kterou je nutné vybetonovanou
konstrukci ponechat v bednění na min.
3 dny), resp. způsob a délka ošetřování
již odbedněné konstrukce.
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REALIZACE BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍ

Technologické postupy, zvláštní
požadavky na provádění a jakost
Během výstavby byla velmi pečlivě prováděna kontrola kvality betonu. Průběžně byla sledována nejen zpracovatelnost betonové směsi a pevnost betonu,
ale měřily se i průsaky a měrná objemová hmotnost. Během betonáží stínicích
konstrukcí byla okamžitá kontrola objemové hmotnosti betonové směsi prováděna nepřímo pomocí zkoušky obsahu
vzduchu v tlakovém hrnci, kdy ze známé hmotnosti a známého objemu vzorku byla stanovena objemová hmotnost
čerstvé betonové směsi, která nesměla klesnout pod 2 430 kg/m3. Zkoušky prováděl pracovník nezávislé akreditované laboratoře. Pro případné opravy
povrchů stínicích konstrukcí byly speciálně vyvinuty sanační malty z barytového kameniva, splňující požadavky na pevnost, objemovou hmotnost
i přídržnost k povrchu.
Použitá bednění
Na bednění stěn byl použit rámový systém Peri Trio, a to jak v případě obvodových oboustranně bedněných stěn,
tak i stěn vnitřních. Sloupy byly bedněny rovněž systémem Peri Trio, popř.
Peri Rapid.
Vzhledem k tomu, že stěny dosahovaly výšky kolem 6 m a byl použit beton
s velmi pomalým nárůstem pevnosti,
bylo bednění namáháno nadstandartním tlakem betonové směsi, bylo proto nutné vyřešit problém s únosností
stěnového bednění zvětšeným počtem
spínacích míst. Aby nevznikly v konstrukci z hlediska odolnosti proti ionizujícímu záření slabá místa, injektovaly se po odbednění stínicích stěn otvory po spínání těžkou barytovou maltou.
Pro bednění stropů podzemí (nad
2. a 1. PP) byl použit klasický systém Multiflex (Peri) sestávající z překližky tloušťky 21 mm (plášť bednění)
podepřené systémem horních dřevěných příhradových vazníků GT24 uložených na spodních příčných vaznících
GT24. Spodní vazníky byly podepřeny
pro stropní konstrukce nad 2. PP stavebními stojkami Peri PEP 20, resp. 30
doplněnými pro větší stabilitu podpěr1/2015
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nými věžemi ST 100 odpovídající výšky, bednění stropních konstrukcí nad
1. PP, 2. NP a 4. NP bylo podepřeno
podpěrnými věžemi ST 100 odpovídající výšky.
Vzhledem k rychlosti výstavby objektu byly podepřeny vždy dva stropy nad sebou, což si vyžádalo poměrně značné množství podpěrných konstrukcí. Ve vrcholné fázi výstavby bylo
na stavbě použito až 40 000 m3 podpěrné konstrukce.
Dilatační spáry
Dilatace je navržena nejen mezi objektem SO-01 a objektem SO-02, ale
v objektu SO-02 i mezi částí laboratorní
a vlastní laserovou halou. Pro omezení přenosu nežádoucích vibrací z vnějších zdrojů (vakuové pumpy umístěné ve strojovnách vzduchotechniky) je
dále navržena dilatace mezi strojovnami vzduchotechniky a laserovou halou. Tato dilatace však neprochází ZD,
která je pro laserovou halu a strojovny vzduchotechniky společná. Dilatace
jsou opatřeny proti průniku podzemní
vody systémem pryžových pásů, které jsou součástí návrhu hydroizolačního systému.
KONSTRUKČNÍ BETONY

V centru bylo zabudováno celkem
14 500 m3 betonu, přičemž velká část
není vidět. Nejrozsáhlejší částí jsou
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v podzemí laserové haly s tloušťkou
stěn a stropů až 1 600 mm.
Investor předložil kvalitativní parametry pro některé vlastnosti betonu, které musely být dodrženy a které byly
přísně sledovány. Požadavky kladené
na beton byly následující:
• pevnost betonu C 40/50 byla hodnocena po 90 dnech, minimální dávka cementu byla 300 kg/m3 betonu
a maximální vodní součinitel byl předepsán hodnotou 0,55,
• stupeň vlivu prostředí XA1 byl vyhodnocen z chemických rozborů podzemní vody z průzkumných vrtů,
• na konstrukci byl kladen požadavek
na vysokou prostorovou tuhost s cílem omezit vliv vibrací z okolního prostředí; z tohoto požadavku plynuly
neobvykle velké tloušťky jednotlivých
konstrukčních prvků a též pevnostní
třída betonu C40/50 se striktně předepsanou minimální hodnotou modulu pružnosti Ecmin = 35 GPa,
• beton je určen pro masivní konstrukce
o tloušťkách 0,8 až 1,6 m, které jsou
ve většině případů vodonepropustné,
s povoleným maximálním průsakem
50 mm podle ČSN EN 12390-8,
• do betonu byla přidávána polypropylenová vlákna v dávkách 0,6 až
1,5 kg/m3 a pro zvýšení vodotěsnosti byla v určitých místech aplikována
krystalizační těsnící přísada,
• obsah chloridových iontů v betonu
35
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Obr. 7 Téměř dokončená betonová
konstrukce laserové haly ❚ Fig. 7 Almost
completed concrete structure of the laser hall

7

Obr. 8 Porovnání vodotěsnosti betonu
(průsaku) C 40/50-90 dní v závislosti na dávce
vláken a příměsi Sika WT 200 ve stáří 90
dní ❚ Fig. 8 Comparison of the seepage
depth of concrete C40/50-90 days in
dependence on the dosage of fibres and
admixture Sika WT 200 at the age of 90 days
Obr. 9 Vliv krystalizační přísady WT 200
na rychlost tuhnutí betonu ❚
Fig. 9 Influence of the admixture WT 200
on the setting of concrete
Obr. 10 Vliv krystalizační přísady WT 200
na smršťování betonu v počátečních
fázích ❚ Fig. 10 Influence of the admixture
WT 200 on initial shrinkage of concrete
Obr. 11 Požadované a naměřené hodnoty
modulů pružnosti ve stáří betonu 28
a 90 dní ❚ Fig. 11 Required and measured
values of modulus of elasticity at the age of 28
days and 90 days

nesměl překročit 0,4 % hmotnosti cementu a v záměsové vodě nesmělo být více než 500 mg Cl v 1 litru dle
TP 124,
• tam, kde beton plní stínicí funkci proti ionizujícímu záření, musela být minimální zaručená objemová hmotnost
ve vysušeném stavu nad 2 320 kg/m3
podle ČSN EN 12390-7 bez povolené
tolerance 100 kg/m3.
Jako rozhodující beton pro výstavbu a zkoušení byl beton C40/50 – 90
dní s cementem CEM III/B – 32,5 N –
LH/SV. V rámci zkoušek byl optimalizován obsah superplastifikátoru, vláken
a eventuelně těsnící krystalizační přísady pro zvýšení vodotěsnosti. Byly porovnávány různé křivky zrnitosti kameniva a jejich vliv na objemovou hmotnost v závislosti na zpracovatelnosti
betonu na stavbě. Na čerstvém betonu bylo měřeno sednutí kužele. Dále se
měřil obsah vzduchu, objemová hmotnost čerstvého betonu a jeho teplota.
Smrštění bylo měřeno strunovými tenzometry. Pevnost v tlaku byla stanovována na krychlích o hraně 150 mm
ve stáří 7, 28 a 90 dní. Statický modul
pružnosti byl měřen na válcích o výšce 300 mm. Byl sledován vývoj hydratačního tepla na izolovaném vzorku
krychle o hraně 300 mm, který simuloval dosažení maximálních teplot v reálné konstrukci.
Sednutí kužele na betonárně se u záměsí pohybovalo v rozmezí 170 až
230 mm. Dá se ale konstatovat, že
z hlediska zpracovatelnosti a stability směsi a z hlediska hutnosti výsledného betonu je optimální sednutí kužele v rozmezí 180 až 210 mm. Obsah
36

vzduchu se pohyboval v rozmezí 1 až
3 %. Z hlediska objemové hmotnosti betonu je vhodné dosáhnout směsi
s co nejnižším obsahem vzduchu.
Byly porovnávány tři dávky polypropylenových vláken SikaMicroFibre 150
(0,6; 0,9 a 1,2 kg/m3) a sledován jejich vliv na pevnost betonu, smrštění
a zpracovatelnost. Z hlediska zpracovatelnosti betonu a zvýšení provzdušnění se neosvědčily dávky PP vláken vyšší než 0,9 kg/m3 hotového betonu. Vliv na pevnost betonu v tlaku
a na smrštění betonu v čase PP vlákna
podle našich měření nemají.
V neposlední řadě byl porovnáván vliv
krystalizační těsnící přísady Sika WT
200 na tuhnutí betonu a na smrštění
betonu. Obdobně jako ostatní krystalizační přísady i tato oddaluje počátek
tuhnutí. Pevnost betonu po 7, 28 a 90
dnech neovlivňuje.
Na základě požadavků stanovených
projektovou dokumentací a na základě řady zkoušek byly navrženy čtyři
finální receptury betonu C40/50, které byly aplikovány v různých částech
konstrukcí:
1. beton C40/50-90 dní s přídavkem
příměsi WT 200 v dávce 3,5 kg/m3
a polypropylenovými vlákny SikaMicroFibre v dávce 0,9 kg/m3 a kontrolovanou objemovou hmotností
vyšší než 2 320 kg/m3 ve vysušeném stavu,
2. beton C40/50-90 dní s polypropylenovými vlákny SikaMicroFibre
v dávce 0,9 kg/m3 a kontrolovanou objemovou hmotností vyšší než
2 320 kg/m3 ve vysušeném stavu,
3. beton C40/50-90 dní s polypro-

pylenovými vlákny SikaMicroFibre
v dávce 0,6 kg/m3 a kontrolovanou objemovou hmotností vyšší než
2 320 kg/m3 ve vysušeném stavu,
4. beton C40/50-90 dní s polypropylenovými vlákny SikaMicroFibre v dávce 0,6 kg/m3 ve standardní objemové hmotnosti.
Některé výsledky zkoušek jsou dokumentovány na obr. 8 až 11. Všechny
receptury vykazovaly velmi malé průsaky proti normou povoleným 50 mm.
Průměrné, minimální a maximální hodnoty jsou uvedeny v grafu na obr. 8.
Z grafu je jednoznačně vidět, že největší průsak dosáhl cca 16 mm. Nejnižší hodnoty jsou dosaženy u betonu s krystalizační přísadou. Vzhledem
k tomu, že průsaky jsou obecně velmi
malé, je otázkou, zda stojí za to, ještě je
snižovat pomocí krystalizační přísady.
Obr. 9 znázorňuje vliv krystalizační přísady na rychlost tuhnutí betonu.
Krystalizační přísada tuhnutí zpomaluje v řádu cca 2 h. Obr. 10 ukazuje vliv
krystalizační přísady na smršťování betonu. Smršťování betonu s přísadou je
větší ve stáří betonu 28 dní cca o 10 %.
Delší měření není k dispozici. Vzniká
proto otázka, jak by se vyvíjelo smršťování dále. Pravděpodobně se dá předpokládat, že po delší době by se křivky měly k sobě přiblížit. Na vznik trhlin v raném stadiu u prvků s omezenou
deformací má přísada v tomto smyslu
nepříznivý účinek.
V neposlední řadě byly sledovány moduly pružnosti betonu. Moduly byly měřeny na válcích. Protože byla předepsána minimální hodnota modulů 35 GPa
bez jakékoli tolerance, bylo nutné na-
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vrhnout beton s vyšším modulem, aby
při respektování statistického rozptylu
nedošlo k nižším výsledkům zkoušek
než je předepsané minimum.
Protože je známo, že moduly mohou
být velmi variabilní, pořídil se v rámci
výzkumné činnosti velmi rozsáhlý soubor zkoušek. Výsledky jsou znázorněny
na grafu na obr. 11. Je zřejmé, že kritérium minimální hodnoty bylo splněno,
avšak průměr se pohybuje vysoko nad
minimální hodnotou (přes 40 GPa). Zároveň je z grafu jasně patrný veliký rozptyl modulů pružnosti. Je třeba připomenout, že betony pro laserové centrum byly přísně sledovány včetně jejich výroby. V běžné výrobě, která je
podstatně méně kontrolována, by bylo
možné čekat rozptyly ještě větší.
Velkorozměrné vzorky
Navržené čtyři druhy receptur betonu byly ještě před zahájením vlastní výstavby centra ověřovány na čtyřech
velkorozměrných vzorcích, které odpovídaly rozměrům vybraných částí konstrukce. Původní požadavek investora
si kladl za cíl ověřit na těchto vzorcích
technologii ukládání čerstvého betonu.
To se týkalo zejména betonáže detailů
s postupkami a betonáže dutinového
stropu (obr. 12).
Další dva velkorozměrné vzorky – mo-

del desky tloušťky 1 600 mm o rozměrech 4 × 4 m a model stěny uložené na základové desce (stěna tloušťky 1 600 mm a rozměrech 4 x 4 m uložená na základové desce tloušťky 800
až 1 000 mm (obr. 13)) byly využity též
k měření teplot od hydratace betonu
a měření poměrných deformací. Oba
vzorky byly obestavěny ocelovým rámem, ke kterému byla přivařena výztuž
vyčnívající z desky, resp. stěny. Ztužující rám nakonec svoji funkci zcela nepotvrdil. Důvody jsou zmíněny např. v [1].
Měření teplot prokázalo, že beton byl
skutečně vhodně navržen a teploty nepřesáhly cca 55 °C, což bylo požadováno podmínkami projektu. (Je třeba
připomenout, že deska i stěny se betonovaly na celou tloušťku najednou
v jednom pracovním záběru).
Poměrné deformace naměřené ve
stěně ve vodorovném směru podél stěny jsou znázorněny na obr. 14. Měření probíhalo po dobu cca dvou měsíců od doby betonáže stěny 31. srpna 2013. V prvních 14 dnech jsou naměřené poměrné deformace ovlivněny
teplotním vývojem od zahřátí hydratačním teplem a následného chladnutí. V dalším období je patrné, že deformace jsou téměř konstantní, resp. velmi pomalu rostoucí, ale přitom poměrně velké (100 až 160 mikrostrain = 0,1
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až 0,16 mm/m). Smršťování takto tlusté desky od vysýchání se nemůže významně projevit, protože takto tlustá deska nemůže rychle vysýchat. Zejména ve střední části, kde byly umístěny tenzometry, k žádnému vysýchání
v takto krátké době nemůže dojít.
Z dalších výzkumů vyplynulo, že na
naměřených deformacích má rozhodující podíl autogenní smršťování. Bylo změřeno na malých vzorcích uložených ve vodě a ukázalo se, že i u betonu třídy C40/50 k němu dochází. To je
významný poznatek.
Pro další aplikace tedy z těchto výsledků plyne, že je nutné s autogenním
smršťováním počítat. V našem případě
bylo výrazně větší, než uvádí normové
modely uvedené v Eurokódu.
Druhý závěr vyplývá pro měření
smršťování. Je třeba používat metody schopné měřit smršťování v betonu ihned po zabetonování. To znamená, že veškeré metody, u kterých se
instalují měřicí body na zatvrdlý beton, nejsou vhodné, protože nemohou zachytit deformace, které proběhly před zahájením měření. Ve sledovaném případě se měřilo pomocí zabetonovaných strunových tenzometrů,
které mohou měřit deformace již bezprostředně po betonáži.
Výsledky měření byly pak porovná-
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Max. průsak [mm]

kontrolovaná objemová
hmotnost betonu vyšší
než 2 320 kg/m3,
PP vlákna 0,9 kg/m3,
WT 200 3,5 kg/m3
kontrolovaná objemová
hmotnost betonu vyšší
než 2 320 kg/m3,
PP vlákna 0,9 kg/m3
kontrolovaná objemová
hmotnost betonu vyšší
než 2 320 kg/m3,
PP vlákna 0,6 kg/m3

Pom. deformace [microstrain]

8

❚

běžná objemová
hmotnost, PP vlákna
0,6 kg/m3

Průměr

Stáří betonu [dny]
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Penetrační odpor [MPa]

Modul pružnosti betonu [GPa]

9
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ny s dvěma výpočetními postupy. První z nich byl výpočet pomocí programu
Atena (Červenka Consulting), který pomocí nelineárních metod vypočte deformace a napjatost v betonové konstrukci dle zadaných podmínek. Druhý výpočet byl proveden dle Eurokódu běžnou technickou metodou, kdy
se respektují okrajové podmínky podepření konstrukce a spolupůsobení betonu a výztuže bez vzniku trhlin. Obě
metody prokázaly přiměřenou shodu
s experimentálními výsledky. Je však
nutné připomenout, že v technickém
výpočtu dle Eurokódu bylo nutné k dosažení rozumné shody s experimentem
uvažovat větší autogenní smršťování,
než uvádí Eurokód.
Z ÁV Ě R

Výstavba složitých betonových konstrukcí laserového centra byla přísně
sledována dozorem investora. Veškeré
předepsané technické parametry byly sledovány a též byly dodrženy. Přestože některé z požadovaných parametrů byly značně nadstandardní, podařilo se je splnit v řadě případů s bezpečnou rezervou. Na provádění byly často
kladeny požadavky, které nebyly zcela jasně zdůvodněny technickými požadavky. To mohlo vést k zbytečnému
nadstandardu bez fundovaného odůvodnění.
Z vyhodnocení výsledků na použitých betonech plynou některé obecné zkušenosti, které je třeba ještě jednou zdůraznit.
• Průsak kvalitního betonu je podstatně menší než požadují kritéria normy
pro danou třídu prostředí. Důvodem
je pokrok v technologii betonu, který toto snížení umožňuje i v případě,
že není použita žádná přísada zvyšující těsnost betonu, např. krystalizace.
• Použitá krystalizační přísada mírně
zlepší odolnost proti průsaku, ale zároveň vede k oddálení tvrdnutí v čase a k mírnému navýšení smršťování betonu.
• Autogenní smršťování betonu třídy
C40/50 bylo výrazně větší, než by se
předpokládalo dle návrhové normy
(Eurokódu).
• Modul pružnosti u tohoto projektu
definovaný minimální hodnotou vedl
v důsledku k tomu, že průměrný
modul v konstrukci je řádově vyšší než minimální požadovaná hodnota. Z toho plyne, že požadované kritérium vedlo k dosažení větší tuhosti konstrukce, než byla požadována.
Rezerva v hodnotě modulu se uká38
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Obr. 12 Model
dutinového stropu
v měřítku 1:1 ❚
Fig. 12 Model of
the hollow floor slab
in the scale 1:1
Obr. 13 Velkorozměrný vzorek
konstrukce – stěna
se základovou
deskou
❚ Fig. 13 Large
scale specimen of
the structure – wall
and foundation slab
Obr. 14 Naměřené
a vypočtené
poměrné deformace
ve stěně na modelu
stěna se základovou
deskou ❚
Fig. 14 Measured
and calculated
strains in the wall of
the large scale model

zala jako nutná, protože nejnižší naměřené hodnoty se pohybují těsně nad minimální požadovanou hodnotou.
• Stejná situace jako u modulu pružnosti se projevila i u pevnosti v tlaku. Tam je rezerva však obvyklá u řady konstrukcí, i když kritérium kontroly není tak striktní jako bylo zde u modulu pružnosti.
Vývoj vhodného betonu umožnil betonáže tlustých desek najednou. Často
se právě kvůli vývoji hydratačního tepla takové konstrukce dělí a vzniká tak
zpoždění výstavby a ne příliš vhodná
pracovní spára.
Přes veškeré technické nadstandard-

ní požadavky se podařilo dokončit betonové konstrukce laserového centra
včas a za splnění všech plánovaných
parametrů. Realizační tým je přesvědčen, že betonové konstrukce splňují
požadavky na tuhost, pevnost i trvanlivost, převyšující reálné potřeby nosné
konstrukce centra a že i životnost nosné konstrukce bude výrazně větší, než
požaduje investor.
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Experimentální výzkum smršťování
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ARCHITEKTURA KONVERZÍ
2005–2015 JAKO JEDEN Z VÝSTUPŮ
INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE
V roce 2009 vznikla publikace Co jsme
si zbořili s podtitulem Bilance mizející éry, která se ohlížela za aktuálními
ztrátami a likvidací stop průmyslové
minulosti. Spolu se stejnojmennou výstavou ji připravilo VCPD ČVUT v Praze. Nyní nabízí toto odborné pracoviště Fakulty architektury povzbudivější
pohled na současný stav průmyslového dědictví. Opět představilo publikaci
a výstavu, tentokrát nazvanou Industriální topografie – architektura konverzí, Česká republika 2005–2015, které přibližují, co se podařilo zachovat, proměnit a vrátit do života.
Tématu konverzí se Výzkumné centrum soustředěně věnovalo
již v rámci třetího bienále Industriální stopy v roce 2005.
Nyní autoři Benjamin Fragner a Vladislava Valchářová vybrali čtyřicet dva příkladů za posledních deset let. Východiskem se
stala databáze Výzkumného centra výrazně rozšířená díky projektu Industriální topografie. Vybrané stavby a areály autoři seskupili do čtyř kapitol – tematických shluků podle různých motivací, s nimiž investoři a architekti k jednotlivým konverzím přistupovali. Jsou jimi užitnost, prodejnost, obytnost a otevřenost.
V první kapitole jsou zařazeny např. kanceláře, sklady a výrobny v budovách bývalé transformační stanice, pily, parního nebo
uhelného mlýna. Druhá kapitola mapuje proměny na restaurace,
obchody a sportovní zařízení (např. bývalá octárna v Kutné Hoře,
Beton TKS 3/2012, pozn. redakce). Třetí přibližuje bydlení, ve věžovém vodojemu, na sile, v někdejší tiskárně, pivovaru, lisovně řepkového oleje nebo dieselové elektrárně. Poslední kapitola zahrnuje veřejné kulturní instituce, například budovy pivovarů v Lobči a v Plasích, výrobní budovy závodů ve Zlíně, v nichž dnes sídlí 14 | 15 Baťův institut (Beton TKS 3/2014, pozn. redakce), žatecký Chrám chmele a piva, Papírnu Plzeň, Multifunkční aulu Gong
ve Vítkovicích (Beton TKS 1/2013, pozn. redakce) nebo centrum
současného umění DOX v Holešovicích.
Katalog staveb je uveden syntetickým textem Benjamina Fragnera připomínajícím zvyšování zájmu o industriální architekturu
a úvahy o jejím využití od osmdesátých let 20. století a především
proměnu situace po roce 1989. Text upozorňuje také na předchozí výstavy konverzí a nastiňuje kritéria výběru a příprav současné bilance. Stejně jako v případě knižně vydaných krajů Industriální topografie zahrnuje publikace o architektuře konverzí kvalitní historické i současné fotografie, nákresy, čtivé a strukturované texty ve vytříbené grafické úpravě. Záslužně bylo zvoleno česko-anglické vydání, které umožňuje prezentaci v zahraničí
a zapojení se do mezinárodní diskuze. Architektura konverzí ukazuje, že plošné mapování v rámci projektu Industriální topografie
vytvořilo důležitý informační základ, na němž lze nyní stavět dílčí výstupy, které přispějí nejen k odborné debatě nad hodnotami
industriální architektury, ale také k popularizaci průmyslového dědictví jako nedílné součásti naší minulosti i přítomnosti.
Jan Červinka

Firemní prezentace

Publikace a výstava Industriální topografie – architektura konverzí,
Česká republika 2005–2015 byla uspořádána ve spolupráci a s podporou
Galerie Jaroslava Fragnera, platformy Industriální stopy a Kolegia pro technické
památky ČKAIT & ČSSI.
autoři: Benjamin Fragner, Vladislava Valchářová
spolupráce: Jan Zikmund, Lukáš Beran, Tomáš Skřivan, Petr Vorlík
vydavatel: ČVUT v Praze, VCPD Fakulty architektury
vydání: česko-anglické
formát: 26 × 21 cm, brožovaná
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