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Stropní konstrukce z keramických tvárnic CSD HURDIS jsou na území ČR tradičním

stropním systémem

Počátky výroby a používání sahají podle mnohých pramenů až do doby první

republiky.

Za dobu své téměř stoleté historie sice prodělal určitý vývoj v oblasti navrhování a

provádění, ale v téměř nezměněné podobě se s hurdiskovými stropy setkáváme i v

současnosti.

Do 90. let minulého století se dalo tvrdit, že stropní konstrukce z CSD HURDIS patří

k nejspolehlivějším a nejbezpečnějším stropním konstrukcím v České Republice.

Řada havárií těchto stropů v nedávném období však toto tvrzení povážlivě narušila.

Celá situace samozřejmě vzbudila značnou pozornost veřejnosti, která si musela

položit řadu otázek:

Co je příčinou poruch těchto stropních konstrukcí?

Jak celou situaci řešit?

A jsou tyto konstrukce opravdu bezpečné?

Úvod
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Jejich výrobu začala firma Slavík v Tuněchodech již v době první republiky. Tehdy

vyráběné keramické desky se rozměrově příliš mnoho nelišily od těch současných a

podobně jako dnes existovaly dvě varianty desek: kolmo řezané, které byly

vkládané přímo mezi nosiče, a šikmo řezané, jež se osazovaly na hliněné patky,

kterými byl nosič zespoda zcela zakryt.

Nosičem byly jednak ocelové I-nosníky, na které se deska kladla na maltu, ale i

dřevěné trámy, na něž se buď přímo pokládaly desky nebo byly desky vkládány

mezi tyto trámy pomocí dřevěných stropnic.

Po druhé světové válce, v rámci bývalého Generálního ředitelství cihelen, probíhala

výroba těchto tvarovek v cihelnách Hodonín, Tuněchody, Hevlín a na Slovensku v

cihelně Ružomberok.

Již v té době existovaly některé publikace – například příručka firmy Slavík, ve které

se daly dohledat jednoduché, avšak i z dnešního pohledu velmi zásadní postupy při

montáži těchto stropů, jako například nutnost separace keramické desky a betonové

vrstvy.

Historie, výroba, současnost
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Historie, výroba, současnost

Od 60. 20. století let je problematika navrhování a provádění hurdiskových stropů

zavedena do normových předpisů.

ČSN 72 2642: Cihlářské prvky pro vodorovné konstrukce – Stropní desky Hurdis

(rok vydání 1957)

vydaná přepracování (1968, 1979 a 1988)

Mimo jiné je v ní také deklarováno, že se stropní desky HURDIS s kolmými i šikmými čely smí

používat jen pro stropy s celkovým zatížením nepřesahujícím5kN/m2.

Platnost této normy vypršela v roce 2001.

ČSN 72 2642: Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky

(duben 2003)

ČSN 73 1105: Navrhování a provádění hurdiskových stropů

(KVĚTEN 2003)
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Mechanismus poškození Hurdisky

1.   fáze 

2.   fáze 

3.   fáze 

Všechny tři fáze mají společného jmenovatele:        smršťování betonu



6

Fotodokumentace poruch
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Četnost výroby ve sledovaném období:
5 až 6 mil. čtverečních metrů za rok (přibližně 33 000 místností o ploše 50 m2)

Fotodokumentace poruch
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Fotodokumentace poruch
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Průzkum konstrukce

Skladba podlahy na stropě s

keramickými CSD Hurdis deskami

Detail odebraných nadbetonávek

pevně spojených s horní deskou

hurdisky
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Laboratorní zkoušky

Laboratorní dlouhodobé zkoušky s

nadbetonávkou CSD Hurdis

- různé druhy betonu

- odlišné tloušťky betonové vrstvy

- pravidelné měření deformací

- MKP model ANSYS
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Vlhkostní režim
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Časová závislost průběhu nárůstu vlhkosti a rozměrové expanze pórovitého keramického 

střepu po jeho výpalu

Časový úsek 0: minuty až hodiny po výstupu z chladící zóny pece
Časový úsek A: první týden až cca 4 měsíce  
Časový úsek B: desítky až stovky let

Vlhkostní roztažnost: nízká - hodnota menší než 0,4 mm/m
střední - hodnota od 0,4 do 0,8 mm/m
vysoká - hodnota větší než 0,8 mm/m (až 5,2 mm/m)

Vlhkostní režim
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Sanace, statické zajišťování

Metoda Prof. Rojíka

- spočívala v prořezání podélné drážky hurdis deskou
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Sanace, statické zajišťování

Metoda CARBOTECH

- Vyplnění dutin hurdisky hmotou (nejčastěji polyuretanová pryskyřice)

- minimální zásah do konstrukce (pouze otvory o průměru 10 mm)

- vyplněním dutiny dojde i ke zpevnění mezi hurdiskou a patkou
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Sanace, statické zajišťování

Vestavěná samonosná ocelová konstrukce
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Náplň cvičení

ČSN 72 2642 Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – Hurdisky

- Tvar, rozměry a povrch hurdisek

- Hmotnost hurdisky

- Nasákavost za varu

- Nevratná vlhkostní roztažnost

- Cicváry

- Výkvěty

- Přípustná poškození hurdisek

- Únosnost v ohybu

- E modul ?
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Rozměrové charakteristiky

Označení

základní rozměry

délka L délka L1 šířka b tloušťka t

[mm] [mm] [mm] [mm]

580 490

680 590

hurdis II 780 690 250
80

880 790 [290]

980 890

1080 990

1180 1090

rozměr
přípustné odchylky

+ -

[mm] [mm] [mm] [mm]

délka L

580 4 5

680 5 6

780 6 6

880 6 7

980 7 7

1080 8 8

1180 9 9

šířka b
250 2 8

290 3 9

tloušťka t 80 3 2

délka L
odchylka podélného prohnutí

svislý směr vodorovný směr

[mm] [mm] [mm]

550 5 6

680 6 7

780 6 8

880 7 9

980 8 10

1080 8 10

1180 8 10

šířka b odchylka příčného prohnutí

[mm] [mm]

250 6

290 7
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Hmotnost hurdisky

- zkouška se provede na celkem 10 vzorcích

- vzorek vždy vysušíme při 105 až 110 °C do ustálení hmotnosti

- zvážíme s přesností na 0,1 kg

Označení

rozměr hurdisky tvar bočních stěn hurdisky

délka L šířka b rovné stěny vydutá nebo vypouklá stěna

[mm] [mm] [mm] [mm]

hurdis II

580

250

8.8 9.1

680 10.5 10.8

780 12.1 12.5

880 13.8 14.3

980 15.5 16.0

1080 17.1 17.6

1180 18.8 19.4

580

290

10.2 10.5

680 12.1 12.4

780 14.0 14.4

880 16.0 16.5

980 18.0 18.5

1080 19.9 20.4

1180 21.8 22.4
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Nasákavost za varu, nevratná vlhkostní roztažnost

- pět vzorků vysušených a zvážených dle předchozí úlohy

- postavíme do vody s hladinou alespoň 50 mm nad vzorek

- během 1 hodiny přivedeme k varu, vaříme 4 hodiny

- poté necháme dalších 16 až 24 hodin v nádobě

- vyjmeme, osušíme zvážíme

- stanovíme nasákavost 𝑵𝑽 =
𝒎𝒏−𝒎𝒔

𝒎𝒔
∙ 𝟏𝟎𝟎 [%]

- vyjádříme průměrnou hodnotu z pěti měření s přesností na 0,1%

- průměrná hodnota nasákavosti musí být větší než 12%

- průměrná hodnota NVR nesmí být větší než 0,6 mm/m

- jednotlivé hodnoty NVR nesmí být větší než 0,8 mm/m
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Únosnost v ohybu

- vyhodnocení zkoušky 𝑭𝒄𝒌 = 𝑭𝒎 − 𝒌 ∙ 𝒔𝒇 [kN]

Kde: - Fm výběrový aritmetický průměr výsledků n zkoušek

- sf výběrová směrodatná odchylka z výsledků n zkoušek

- k součinitel odhadu kvantilu 0,05 se spolehlivostí 0,9 pro 15 vzorků

k = 2,33


