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Souhrn
Pro správnou predikci budoucího chování CB krytu
vozovky je nutné věnovat pozornost již samotné
pokládce CB krytu a zohlednit podmínky, za kterých
byl zhotoven (teplota vzduchu, podkladu, sluneční
záření, ošetřování). Vhodné průběhy teplot při
tuhnutí betonové směsi mohou výrazně prodloužit
životnost CB krytu.  Prvotním předpokladem pro
přesnější stanovení životnosti je správnost vstupních
údajů, tedy konkrétní receptura CB (vodní
součinitel, množství cementu, druhy a množství
přísad a příměsí atd.), konkrétní podmínky při
pokládce (ovlivňující rychlost tuhnutí a tvrdnutí)
a následně i informace ze zkoušek hotového
vozovkového betonu). V současné době se diskutují
změny přístupu k recepturám vozovkových betonů
[1], které by měly vést spíše k houževnatějším
betonům a nikoli k dosažení co nejvyšší pevnosti
(tzn. použití menšího množství cementu, využití
směsných cementů, vyšší vodní součinitel). Výše
uvedeným lze ovlivnit rychlost (zpomalení)
hydratace a omezit tak vznik mikrotrhlin, které do
budoucna mohou být významným zdrojem poruch
CB krytu vozovky a snižovat tak její celkovou
životnost. Pro analýzu počátečních vlivů teplot
a složení materiálu CB krytu byl vytvořen
termomechanický model.

Oblast použití
Využití analýz termomechanického modelu bude
zejména pro úpravy technologických postupů na
stavbě, k ideálnímu nastavení složení CB směsi pro
konkrétní podmínky pokládky a k výzkumným
analýzám při využití alternativních materiálů do CB
krytu vozovky.

Metodika a postup řešení
V létě 2018 proběhlo osazování čidel a následné
měření teplot a deformací v krytu CB vozovky na
zkušebním úseku D1. Na tomto zkušebním úseku se
testuje použití směsného cementu (CEM I 75%
a 25% struska), namísto (v ČR pro CB vozovky
výhradně používaného) cementu portlandského

(CEM I 100%). Čidla byla umístěna tak, aby byla
v bezpečné vzdálenosti od smršťovacích spár (viz
obr. 1). Zároveň byla osazena čidla pro měření
oslunění (radiace) a teploty vzduchu.

Obr. 1 Rozmístění čidel (Foto: S. Šulc)

Data byla použita k vytvoření dvou funkcí, které
popisují klimatické podmínky během čtyř dnů po
betonáži, funkce vystihují reprezentativní letní dny.
Nejprve funkce (1), která popisuje průběh teploty
vzduchu. Dále byla vytvořena složitější funkce (2),
která popisuje oslunění (na základě Stefan-
Boltzmannova zákona) opět během čtyř dnů po
betonáži. Tyto funkce (obr. 2) je možné upravit pro
konkrétní klimatické podmínky a to pouhou změnou
konstant.
f(t)= 8sin((2π/86400)(t-93600))+25 (1)
f(t)= 700sin(0.85(2π/86400)*(int(t-
6*3600)%86400))*H(sin(0.85(2π/86400)*(int(t-
6*3600)%86400))) (2)

Obr. 2 Porovnání funkcí (1) a (2) a teploty vzduchu
(s experimentálně naměřenými daty)

Dále byl vytvořen také 2D model (obr. 3), který
obsahuje výše uvedené funkce jako okrajové
podmínky úlohy, dále hydratační model
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(„HydratingConcreteMat“[2]), který na základě
materiálových parametrů (potenciální hydratační
teplo, obsah cementu, aktivační energie a další,
získané z měření izotermálním kalorimetrem)
pracuje s hydratací cementu v čase. 2D model
vedení tepla řeší bilanční rovnici:

(3)

Vliv různých cementů na výslednou teplotu je jasně
patrný z obr. 4. Materiálové parametry byly převzaty
z literatury ([3] a [4]). Vytvořený model tedy
umožňuje nastavení konkrétních podmínek při
tuhnutí a tvrdnutí cementového betonu z hlediska
teplotních i materiálových vstupních faktorů. Jeho
využití pro různé analýzy je zřejmé.

Obr. 3 Schéma 2D modelu Vedení tepla s materiálovými
parametry

Obr. 4 Vliv druhu cementu na celkový vývoj teploty
v desce [5]

Po vytvoření a korekcích modelů „3D –
mechanického“ a „2D - modelu vedení tepla“, bylo
nutné spojení obou úloh.

Výsledky
Zásadním výsledkem bylo vytvoření „3D - modelu
vedení tepla“ (obr. 5 a 6) s přiřazením
odpovídajících parametrů CB desce. 3D mechanický
model byl ve sdružené úloze uvažován jako 3D
deska na Winkler – Pasternakově podloží. Bylo zde
nutné jednotlivým materiálům přiřadit také
parametry, tykající se tepelné kapacity, tepelné
vodivosti a teplotní roztažnosti. V pokusném modelu
byly použity parametry pro směsný cement, nicméně
veškeré parametry je možno měnit dle aktuální
úlohy. Materiál byl prozatím uvažován jako
elastický. Do budoucna se předpokládá rozvoj a
přesnější modelování materiálů, ve fázi tvrdnutí se
totiž značně mění tuhost průřezu a pro přesnější
popis bude vhodnější použít viskoelastický materiál
se stárnutím.

Obr. 5 Teplota a posun v čase 17,5 hodiny po půlnoci, tj.
11,5 hodin po začátku betonáže

Obr. 6 Teplota a posun v čase 30 hodin po půlnoci, tj. 24
hodin po začátku betonáže

Závěr
Termomechanický model CB krytu vozovky
pomáhá lépe pochopit procesy vznikající
v cementovém betonu během tuhnutí a tvrdnutí, se
zohledněním druhu materiálu a při nastavených
vnějších teplotních podmínkách. Budoucí analýzy
a výsledky termomechanických modelů s variantami
materiálových složek a teplotních podmínek nás
mohou dovést k určení ideálních parametrů při
výstavbě. Snahou by mělo být omezení tvorby
většího množství mikrotrhlin v počáteční fázi vzniku
betonu. Tím by se pozitivně ovlivnila (prodloužila)
životnost CB krytu. Další využití těchto modelů je
možné při predikci životnosti CB krytu a tedy
budoucí uplatnění v systémech hospodaření
s vozovkou.
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