Zkouškoové otázky –123TVVM
–
1. V
Vyjmenujte základní jednotky SI a naapište jejich značky.
m
metr (m), killogram (kg), sekunda (s),, ampér (A), kelvin (K), kandela
k
(cd) , mol (mol)
2. D
Definujte exxtenzivní (adiitivní) veličinnu.
vveličina, jejíž hodnota je závislá nna velikosti soustavy. Skládá-li
S
se soustava z několika
ppodsoustav, je
j výsledná hodnota
h
dánna součtem jeejích hodnot pro jednotlivvé podsoustaavy (např.
hhmotnost, ennergie, objem
m atd.)
3. V
Vysvětlete pojem
p
měrná veličina.
eextenzivní veličina vztažžená na jednootkové množžství nebo veelikost, nejčaastěji hmotno
osti, nebo
oobjemu (hustota, měrné teplo,
t
intenziita)
4. C
Co je to měřřící rozsah měřidla?
m
rrozmezí mezi nejmenší a největší hodnotou veličiny,
v
kterrou lze měři
řidlem měřit; některé
ppřístroje mohhou mít více nastavitelnýých rozsahů
5. C
Co označujeeme v metrologii pojmem
m ovlivňující veličina?
vveličina, jež není předměětem měřeníí, ovlivňuje však
v
jeho prů
ůběh a výsleedek. Je nutn
né ji proto
rrovněž měřitt, abychom mohli
m
provésst patřičné ko
orekce naměřřených hodnoot
6. JJaké základnní druhy chyb
b rozlišujemee podle jejich
h původu? Stručně je poppište.
H
Hrubá, sousttavná, náhod
dná.
7. C
Co je to histoogram? Načrrtněte ho.
8. N
Nakreslete funkci
f
norm
málního statiistického ro
ozdělení hod
dnot. Grafickky vyjádřetee měření
ppřesná a měřření s větším
mi odchylkam
mi.

Co je to rozpptyl? Napištee vztah pro jeeho výpočet.
9. C

jjelikož není možné charrakterizovat přesnost měěření pomocíí prostého sooučtu odchylek (= 0)
1
1
2
uužívá se souččet čtverců odchylek,
o
kteerý přepočtem
me na jedno měření  2 
i 
( xi   ) 2

n



n



10. D
Definujte poojem směrod
datná odchyllka. Napište vztah pro její výpočet a vysvětletee, jak její
hhodnoty ovliivňují přesno
ost měření přři normálním
m rozdělení hodnot.
jjde-li o náhodnou veličiinu, pak praavděpodobno
ost, že se hodnota náhoddné veličiny bude od
sstřední hodnnoty lišit nejjvýše o jednnu směrodattnou odchylkku je výraznně vyšší nežž 0.5 (při
nnormálním rozdělení
r
hod
dnot je = 68%
%)    2  1
( x   )2

n



i

ppravděpodobbnost, že se hodnota budde lišit nejvýýše o dvě sm
měrodatné oodchylky, je velmi při
nnormálním rozdělení
r
= 95%
9
11. V
Vysvětlete a základními vztahy definnujte následu
ující pojmy: výsledek měěření, absolutní chyba
m
měření, relattivní chyba měření.
m
vvýsledkem měření
m
z řady
y n naměřený
ných hodnot x1,
x x2, …., xn
x naměřenéé veličiny X nazveme
aaritmetický průměr,
p
chyb
ba měření je střední kvad
dratická chyb
ba aritmetické
kého průměru
u
n

1 n
x  n 1 xi
n

 ( x) 


i 1

2
i

n(n  1)

 r ( x) 

 ( x)
x

1000

Ve vztahu k rozdělení nááhodných velličin definujtte pojem šikm
most. Grafickky načrtnětee.
12. V
pparametr nessouměrnosti charakterizuující nesouměěrnost rozděllní náhodné vveličiny pod
dle osy y

ax 

1
 ni ( xi  x )3
ns 3

Co je to variiační součinittel a variačníí rozpětí?
13. C

vx 


x

VR  xmax  xmin

me metody pro stanoveení obsahu vlhkosti? PPopište jejich
h princip
14. JJak základnně rozdělujem
vvycházející z jejich dělen
ní. Uveďte ppříklady jedn
notlivých metod měření.
m
metody abssolutní (přím
mé) - stanoovení obsahu
u vody na základě oddstranění vllhkosti z
ttestovaného vzorku (vyso
oušení, extraakce) – např. gravimetrická metoda
m
metody relaativní (nepřím
mé) - obsahh vlhkosti jee stanoven na
n základě m
měření jiné fyzikální
vveličiny, jejííž hodnota jee závislá na množství vo
ody ve vzork
ku obsažené – tato závislost musí
bbýt jasně znááma a defino
ována – metoody odporovéé, kapacitní, mikrovlnné atd.
15. JJakým způsoobem můžem
me stanovit vvlhkostní funk
kci a vlhkosttní poměry bbudov a mateeriálů?
P
Průzkum staavby

- odběr vzorků z vyšetřovaného objektu – podrobná laboratorní analýza materiálových
vlastností – vlhkostní vodivost, sorpční a desorpční parametry, retence vlhkosti, chemické
složení materiálů, mechanické parametry
stanovení distribuce vlhkosti v konstrukci – návrh sanačních opatření
analýza výskytu anorganických solí – kvantitativní a kvalitativní chemická analýza
posouzení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů objektu a jeho blízkého
okolí
Průzkumné práce lze dělit do několika dílčích fází:
přípravná fáze (získávání informací o budově, projektová dokumentace, apod.), průzkum
stavby (prohlídka objektu a zjištění základních technických údajů o budově a okolí), průzkum
stavby na základě zjišťování charakteristických veličin měřením – měření vlhkosti, pH,
chemismus materiálů, směr přenosu vody – elektroosmotická aktivita, el. vodivost, apod.
Na základě průzkumu stavby, konstrukcí a materiálů je možné stanovit aktuální stav
konstrukcí a provést hrubé odhady jejich další funkce, trvanlivosti a životnosti.
Aplikace počítačového modelování – simulace tepelně vlhkostní funkce konstrukce v delším
časovém horizontu – možno provést simulaci kritických detailů konstrukce či jejího kritického
zatížení – optimalizace návrhu budov či rekonstrukčních prací.
16. Definujte pojmy hmotnostní vlhkost, objemová vlhkost a stupeň nasycení.
mw  md
m
 100%  k  100% mw hmotnost vlhkého vzorku materiálu
hmotnostní vlhkost wh  m
md
d
[kg, g], md hmotnost vysušeného materiálu [kg, g], mk hmotnost vody[kg, g], wh hmotnostní
vlhkost [%hm.]
objemová vlhkost

wv 

Vw
(m  md )
w
100%vol.  w
100%vol.  h d 100%vol.
 w  Vd
w
Vd

Vw objem vody [m3], Vd objem suchého materiálu [m3], w objemová hmotnost vody [kgm-3],
d objemová hmotnost suchého materiálu [kgm-3]
stupeň nasycení  

wh
wsat

wh je hmotnostní vlhkost a wsat je hmotnostní vlhkost v saturovaném stavu (při plném
nasycení)
17. Co je to vazebná energie vody? Jak je definována? Můžeme z fyzikálního pohledu rozdělit
v materiálu vodu volnou a vázanou?
vazebnou energii vody v porézním materiálu můžeme definovat jako práci nezbytnou ke
konverzi jistého specifického množství vody vázané na vodu volnou

e

RT ps
ln
M
p

-

ps (Pa) - tlak nasycených vodních par při teplotě T (K)

-

p (Pa) - parciální tlak vodních par při teplotě T (K)

-

M (g/mol) - molární hmotnost vody 18.0152

-

R (J/K mol) – univerzáln
ní plynová koonstanta 8.31
1447 J/K mol
zzákladní klaasifikace vo
ody obsaženné v porézn
ním materiálu na voduu vázanou a volnou
nnevystihuje přesně fyzzikálně-chem
mickou realiitu – kapillárně poréznní materiál nemůže
oobsahovat voolnou vodu, neboť molekkuly vody přřítomné v materiálu
m
jsouu vždy vázán
ny jistými
ssilami k jehoo matrici

18. Popište a grraficky znázo
orněte principp osmózy a vznik
v
osmotiického tlaku..
ttlak indukovvaný penetrací rozpouštěědla do rozto
oku – spontán
nní ředění rooztoku – měěřen např.
ppomocí mem
mbrány, kteráá odděluje roozpouštědlo a roztok (um
možňuje prosstup rozpoušštědla, ale
nne rozpouštěěné látky)

RT p A
ln
VA
pA

3
VA (m /mol)) parciální molární
m
objem
m rozpouštěd
dla, p A parcciální tlak voodní páry naad čistým
rrozpouštědleem (látka A),, pA par. tlak vodní páry nad
n roztokem
m látky B v rrozpouštědle A



ých metod měěření vlhkosti? Pro jaký typ
t materiálůů jsou použittelné?
19. JJaký je princcip odporový
zzměna obsahhu vody v materiálu
m
je doprovázenaa také změno
ou jeho elekktrických vlaastností –
eelektrického odporu, kterrý může být změněn v ro
ozsahu někollika řádů (vlhhký materiáll můžeme
ppovažovat zaa polovodivý
ý nehomogennní materiál)
ttypický měrnný elektrický
ý odpor (ressistivita) such
hého porézn
ního materiállu je v rozsaahu 108 –
1013 Ωm
ppřítomnost vody
v
může sn
nížit hodnotuu resistivity materiálů
m
až na hodnotu 110-4 Ωm
m
materiál nenní možné pov
važovat pouzze za jednodu
uchou směs matrice a voody – na el. vlastnosti
v
m
má vliv vázáání vody v materiálu
m
a taaké přítomno
ost iontů ano
organických solí rozpušttěných ve
vvodě
v teploty nna změnu el. vlastností
nutné je také zohlednit vliv

při vyšším obsahu solí jsou odporové metody nepoužitelné, neboť chyby měření výrazně
narůstají s nárůstem vlhkosti
dalším problémem je také měření velkých odporů, které je značně nepřesné – snížení
přesnosti odporových senzorů v oblasti nižších vlhkostí
problémem může být také polarizace elektrod (el.-chem. proces na jejich povrchu, měřené
odpory jsou vyšší než reálné)
individuální kalibrace pro jednotlivé měřené materiály
20. Na jakém principu pracují dielektrické metody měření vlhkosti? Jaká je frekvence
jednotlivých metod?
dielektrické vlastnosti materiálů jsou nejčastěji vyjadřovány pomocí relativní permitivity (e0 =
8.854x10-12 F/m – permitivita vakua)
stanovení obsahu vlhkosti dielektrickými metodami je založeno na skutečnosti, že relativní
permitivita čisté vody je při 20°C cca 80, přičemž většina stavebních porézních materiálů
vykazuje hodnoty relativní permitivity v rozsahu od 2 do 6
metody kapacitní (5 – 100 MHz), metody mikrovlnné (1 – 100 GHz)
21. Jaký je základní nedostatek nízkofrekvenčních dielektrických metod měření vlhkosti. Popište
ho a vysvětlete.
Přesnost těchto metod je výrazně ovlivněna elektrickou vodivostí měřených materiálů –
v případě zasolení poskytují nepřesné výsledky.
22. Popište princip měření TDR. Napište základní vztah mezi rychlostí propagace el. mag. vlny a
permitivitou materiálu.
2

 ct 

   p 
 2L 
23. Jakým způsobem můžeme stanovit obsah vlhkosti z naměřených hodnot relativní permitivity?
empirické modely, dielektrické směšovací modely, empirická kalibrace
24. Popište základní princip dielektrických směšovacích modelů.
Založeny na teorii efektivního media, ze známých parametrů jednotlivých složek systému
(materiálu) se vypočte celková vlastnost materiálu. Použití například při výpočtu permitivity
v závislosti na vlhkosti – kalibrace dielektrických metod měření vlhkosti.
25. Vysvětlete a na praktickém příkladu demonstrujte pojem empirická kalibrace nepřímých
metod měření vlhkosti.
Empirická kalibrace vychází z experimentálního měření – např. změříme vlhkost
gravimetricky a této hodnotě přisoudíme naměřený další parametr napři kalibrace kapacitního
vlhkoměru.
26. Na jakém principu pracují radiometrické metody měření vlhkosti?
-

metody založené na absorpci radioaktivního záření v materiálu

-

nejčastěji se využívá absorpce rychlých neutronů či absorpce g záření
Neutronová metoda:
- využívá zpomalení rychlých neutronů v důsledku jejich interakce s atomovými jádry s malou
atomovou hmotností

-

ztráta energie neutronů v důsledku kolize s atomovými jádry závisí na hmotnosti atomového
jádra – k největší ztrátě energie dochází při kolizi neutronů s částicemi o stejné hmotnosti

-

v případě kolize s jádry o vysoké atomové hmotnosti dochází ke snížení ztráty energie
neutronů, neboť v podstatě dochází k odražení neutronů od těchto velkých jader

-

průměrný počet kolizí nezbytných k poklesu energie rychlých neutronů (typicky 9 MeV) na
úroveň tepelné energie (cca 0.025 eV) je pro vodík 18, 114 pro uhlík, 150 pro kyslík apod.
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27. Jaké zdroje neutronů se používají pro radiometrické měření obsahu vlhkosti?

  29Be01n126C  5.65MeV

4
2

226

Ra, 241Am, 239Pu, 210Po

226
88

4
Ra  222
86 Rn  2 He  E

28. Na jakém principu pracují dielektrické metody měření vlhkosti? Jaká je frekvence
jednotlivých metod?
dielektrické vlastnosti materiálů jsou nejčastěji vyjadřovány pomocí relativní permitivity
stanovení obsahu vlhkosti dielektrickými metodami je založeno na skutečnosti, že relativní permitivita
čisté vody je při 20°C cca 80, přičemž většina stavebních porézních materiálů vykazuje hodnoty
relativní permitivity v rozsahu od 2 do 6
metody dělíme na kapacitní (5 – 100 MHz) a mikrovlnné (1 – 100 GHz)

29. Na jakých dvou základních principech pracují chemické metody měření obsahu vlhkosti?
Vysvětlete je.
tvorba chemického produktu v rámci vhodných reakcí (např. Fischerova metoda), generace
plynů – např. CaC2
30. Jaký je princip ultrazvukových metod měření vlhkosti.
rychlost šíření ultrazvuku (mechanické vlnění o frekvenci vyšší než 20 kHz) nebo jeho útlum
v materiálu závisí jednak na samotném měřeném materiálu a jednak na teplotě
závislost obsahu vody na rychlosti ultrazvuku je pro většinu materiálů nelineární (navíc je
silně ovlivněna teplotou)
měření musí být prováděna v klimatizační komoře, nebo je nutné zavést teplotní kompenzace
– z tohoto důvodu není tato metoda v praxi často využívána (aplikace spíše pro měření
homogenity deskových materiálů)
31. Definujte absolutní vlhkost vzduchu.



m
[ g / m3 ]
V

32. Napište vztah pro realtivní vlhkost vzduch.

  100

m

[%]  100
M
n

33. Popište princip psychrometrických metod měření relativní vlhkosti.
vlhkost je měřena pomocí dvou teploměrů, jeden z teploměrů je vlhčen – druhý měří teplotu
vzduchu - zároveň dochází k nárůstu rozdílu teplot na obou teploměrech – psychometrická
diference – v závislosti na její velikosti stanovíme tlak vodní páry – relativní vlhkost pomocí
tabulek
34. Popište sorpční metody měření relativní vlhkosti. Jaké požadavky jsou kladeny na sorpční
senzory?
tyto metody využívají pro měření změny fyzikálních a chemických vlastností materiálů v
důsledku změny obsahu absorbované vlhkosti, na senzory jsou kladeny následující požadavky:
odezva na sorpci či desorpci musí být dostatečně rychlá, s malou nebo žádnou hysterezí
vlastností, změna měřené veličiny musí být dostatečně veliká, přičemž je optimální je její
lineární závislost na relativní vlhkosti, kalibrační křivky musí být stálé v běžných podmínkách
měření, měření musí být realizovatelné v širokém rozmezí teplot – vliv teploty na naměřené
hodnoty musí být zanedbatelný
Vlhkost absorbovaná materiály mění jejich objem, hmotnost, elektrický odpor, permitivitu
apod. – sorpční metody je možné rozdělit na dilatační, odporové, kapacitní, rezonanční,
polovodičové atd.
35. Jakým způsobem můžeme rozdělit teploměry?
teploměry může klasifikovat podle způsobu jejich aplikace: kontaktní, bezkontaktní,
Klasifikace podle fyzikálního principu: dilatační – teplotní expanze kapalin, plynů či pevných
látek, elektrické – měření el. odporu nebo využití termoelektrického jevu, speciální – založeny
na měření fyzikální veličiny, která má přímou vazbu ke změně teploty
36. Jaké kapaliny je možné použít pro kapalinové teploměry? Jaký je teplotní rozsah jejich
aplikace?
ethanol –130°C +50°C, rtuť -30°C +150°C, isopentan – 195°C + 35°C, pentan -130°C +35°C,
galium -15°C +1500°C
37. Popište princip plynových teploměrů. Napište základní vztahy pro výpočet teploty.
využívají dvou základních principů měření: změna objemu plynu s teplotou při konstantním
tlaku, změna tlaku plynu s teplotou při konstantním objemu.
U plynových teploměrů pracujících s konstantním tlakem se pro výpočet teploty používá
následující vztah:
V  V0
t  100 
V100  V0
V0 je objem plynu při teplotě 0°C, V100 je objem plynu při teplotě 100°C, nejčastěji se používá
helium, dusík, vodík
p p

t  100 

0

p100  p0

p0 je tlak plynu při teplotě 0°C, p100 je tlak plynu při teplotě 100°C
38. Popište princip termoelektrických teploměrů? Jaké materiály je možné použít pro
termoelektrická měření?
jako senzor se používají termočlánky: - využití termoelektrického jevu - dva rozdílné kovy se
vodivě spojí a jejich volné konce jsou dány do prostředí o různé teplotě – vznik
termoelektrického napětí, které je závislé na rozdílu teplot – měď – konstantan, železo –
konstantan, chromel – alumel, chromel – konstantan, apod.
n

U   ai (t )

i

i 1

39. Vysvětlete princip odporových teploměrů. Jaký materiál je pro jejich konstrukci vhodný? Co
je to teplotní koeficient elektrického odporu?
využívají nárůstu elektrického odporu kovů při nárůstu teploty, pokles odporu polovodičů s
nárůstem teploty, závislost elektrického odporu materiálu na teplotě je popsána pomocí
teplotního koeficientu odporu vhodným
materiálem je platina
R  R (1  t )
0

40. Co jsou to termistory? Jaké materiály se používají pro jejich výrobu?
polovodičové odporové teploměry, měření v teplotním intervalu -200°C +200°C, podstatně
citlivější než kovové materiály – problémem je, že závislost jejich el. odporu na teplotě je
B
vysoce nelineární, NiO, Mn203, Co203

R  A exp( )
T

41. Popište pyrometry a napište vztah pro intenzitu radiace běžných materiálů.
pro měření vyšších teplot se používají pyrometry – fungují na principu měření energie
vyzářené povrchem měřeného materiálu – jejich výhodou je, že nenarušují teplotní pole v
měřeném vzorku, Stefa-Botlzmannův zákon,  [0, 1] je emisivita I      T 4
0

42. Definujte Knudsenovo číslo. Co vyjadřuje?
základním kritériem pro posouzení zda se voda v jednotlivém póru vyskytuje ve formě vodní
páry nebo samostatné izolované molekul je Knudsenovo číslo –


Kn 

 (m) je střední volná cesta molekul vodní páry a d (m) průměr póru

d

43. Napište a vysvětlete dva základní vztahy pro popis toku vodní páry. Jednotlivé parametry
v rovnicích popište včetně jednotek.

jv   D  grad c

jv    gradpv

D (m2/s) – difúzní koeficient pro vodní páru v porézním materiálu, c (kg/m3) – parciální
hustota vodní páry – hmotnost vodní páry ku objemu materiálu,  (s) součinitel propustnosti
pro vodní páru, pv (Pa) parciální tlak vodní páry
44. Napište vztah mezi difúzním koeficientem pro vodní páru a propustností pro vodní páru.
Uvěďte fyzikální jednotky.
RT

D  

M

45. Co je to sorptivita? Uveďte základní vztahy a vazbu k součiniteli absorpce pro kapalnou vodu.

I  S  t 1/ 2 A  S   w (T )

46. Jaké parametry či informace můžeme získat ze standardního absorpčního experimentu?
A, S, wkap, identifikace a hodnocení poruch materiálu, stanovení účinnosti povrchových úprav
47. Napište základní vztahy pro popis vlhkostního toku kapalné vlhkosti. Popište jednotlivé
parametry.


jw   (  m ) grad m    s (u ) gradu    w ( w) gradw

48. Napište vztah definující závislost vlhkostní vodivosti na hydraulické vodivosti.

 (u )  k (h)

 w h

 s u

49. Popište vliv gravitace na transport kapalné vlhkosti.

 

1
j g  L (  E1  E2 )
TA


1
jg  L g
TA

TA je absolutní teplota (K), L je fenomenologický koeficient, Ei je intenzita vnějších
objemových sil, které působí na i-tou složku (m2/s), i = 1 – skelet, i = 2 – tekutina, nehybný
skelet
50. Popište vliv tepla na transport vlhkosti. Napište rovnici pro vlhkostní tok se zohledněním vlivu

termodifúze. j    s u , T gradu   s T u , T gradT
51. Popište rovnici matematického modelu transportu vlhkosti. Zahrňte vliv vypařování?

u
 divgradu   div T graduT    u, T ,  
t

 u, T ,   

ui T , t ,  
t

52. Napište, jaké znáte zdroje solí ve stavebních materiálech a konstrukcích.
- sole primárně obsažené ve stavebních materiálech, sole transportované vzlínající vlhkostí z
podzákladí nebo jiné části konstrukce, sole vzniklé chemickou degradací materiálů vlivem
ovzduší (např. sírany reakcí karbonátů s oxidy síry – hlavní složka kyselých dešťů), sole
vzniklé z biologických zdrojů (např. přeměna močoviny v dusičnany), sole vzniklé v důsledku
sanačních opatření (např. ze sodného vodního skla vzniká jako vedlejší produkt soda), z
posypových materiálů při zimní údržbě komunikací, sole obsažené v podzemních vodách a v
mořské vodě (sádra a etringit jsou více rozpustné v chloridovém r. – vyluhování)
53. Vysvětlete pojem hydratace solí.
- vztahuje se na soli, které jsou schopny vázat ve své krystalové mřížce určitý definovaný
počet molekul vody → tvoří hydráty
- přechod z jedné hydratované formy do druhé je vždy spojen s vázáním nebo ztrátou určitého
množství molekul vody, což je doprovázeno i značnými změnami objemu, v důsledku toho
dochází ke vzniku hydratačních tlaků

- přechod z jedné form
my do druhéé je daný sttabilitou hyd
dratované foormy soli v určitých
kklimatickýchh podmínkácch – závislostt na teplotě a relativní vlh
hkosti
- pro stavebnní materiály jsou nejvícee nebezpečn
né soli, které mění své foormy během
m běžných
kklimatickýchh podmínek – síran sodnýý, uhličitan sodný,
s
dusičn
nan vápenatýý
54. V
Vysvětlete hygroskopick
h
kou nasákavoost solí.
- hygroskopiické látky – schopny
s
přijíímat vzdušnou vlhkost – sorpční vlhkkost
- jedná se o vodu fyzikállně vázanou (ne o vodu vázanou
v
v krrystalové mřřížce) → nessouvisí se
sschopností solí tvořit hyd
dratované forrmy
- schopnost pohlcovat a vázat za urrčitých klimaatických pod
dmínek vlhko
kost se u jedn
notlivých
ssolí liší – liimitováno reelativní vzduušnou vlhkostí a množstvím vody, které je sch
hopna sůl
ppřijmout

55. V
Vysvětlete pojem
p
výluhy
y solí. Napištte rovnici tvo
orby kalcitov
vého výluhu..
- vznikají naa povrchu staavebních matteriálů a konsstrukcí
- krystalickéé (případně am
morfní) látkyy, které jsou ve vodě mállo rozpustné
- vznikají chhemickou reakcí ve voděě rozpuštěnéé látky s jino
ou látkou naa povrchu sttavebního
m
materiálu – např.
n
kalcitov
vý výluh – kkalcit vzniká na povrchu materiálu
m
(naapř. betonu)
- těžko oddělitelné od po
ovrchu materriálu

Ca(O
OH) 2 + CO 2  CaCO
O3  H 2O

56. V
Vysvětlete pojem
p
výkvětty solí. Napiššte rovnici tv
vorby sodnéh
ho výkvětu.
hhydroxid soodný je souččástí sodnéhho vodního skla
s
(alkalická aktivace,, infúzní clo
ony proti
vvzlínající vlhhkosti), procces tvorby soody je pomaalý (v řádu leet), soda vyssoce hygrosk
kopická rrekrystalizuje – vysoce negativní
n
důůsledky – rozzpad omítek, spar zdiva do hloubky několika
ccentimetrů, porušení
p
i zd
dících bloků

2 NaOH + CO 2  6 H 2O  Na2CO3  7H 2O

Na2CO3  7H 2O  3H 2O  Na2CO
C 3 10H 2O
Napište a vyysvětlete Fick
kovu difúzní rovnici pro bilanci
b
hmottnosti solí.
57. N

C
 Deff div
d ( gradC )
t

58. N
Napište a vyysvětlete nelin
neární difúznní rovnici pro
o popis bilan
nce hmotnostti solí.
59. V
Vysvětlete a popište difú
úzně-advektivvní model traansportu solíí.

 ( wC
w f)
 C
 div( wD gradC f )  div( wC
C f v)  b
t
t

C
 div(Deff (C ) gradC)
t

 ( w)
 div
d ( ( w)  gradw
g
)
t

Popište elekktrochemický potenciáll. Co hnacíí silou při elektrochem
mickém mo
odelování
60. P
ttransportu ioontů solí?   
 z F
j , chem

j

j

ggradient elekktrochemickéého potenciáálu
61. D
Definujte poojem vazebnáá izoterma soolí. Na jakých
h principech
h k vázání sollí dochází?
62. C
Co je to Frieedlova sůl? Jaak vzniká?

C3 A  2 NaCl  Ca (OH ) 2 10 H 2O  C3 A  CaC
Cl2  Cl2 10 H 2O  2 Na   2(OH ) 
C3 A  CaSO4 12 H 2O  2 NaCl
N
 C3 A  CaCl2 10 H 2O  2 Na
N   SO42  2 H 2O
Cf
Popište lineáární vazebnou izotermu. U
Uveďte její základní
z
vztaah a vysvětleete její platno
ost. Cb  kC
63. P
oověřena pro koncentracee chloridovýcch iontů men
nší než 20 g//l, přestože liineární závisslost byla
oověřena a naměřena
n
ceelou řadou aautorů, obeccně se má dnes
d
za to, že tato záv
vislost je
nnelineární, liineární vyjád
dření je příli š zjednodušu
ující, a je plaatné pouze ppro limitovan
ný rozsah
kkoncentrací, při vyšší ko
oncentraci chhloridů v roztoku předpok
kládá vyšší oobsah vázaný
ých iontů
nnež je realitaa
64. P
Popište Langgmuirovu vazebnou izoteermu. Uveďtte její základn
ní vztah a vyysvětlete.

Cb 

C f
(1  C f )

1
1 1
1


Cb kCm C f Cbm

Popište Freuundlichovu vaazebnou izottermu. Uveď
ďte její základ
dní vztah a vvysvětlete.
65. P

Cb  kC mf
Schematickyy znázornětee vázání chlloridových iontů
i
v beton
nu pomocí typových vaazebných
66. S
iizoterem.

Popište princcip měření vazebných izooterem pomo
ocí rovnovážžné adsorpčníí metody.
67. P
68. JJaké znáte metody
m
měřen
ní vazebnýchh izoterem so
olí? Stručně je
j popište.

Cb 

M ClV (C0  Ce )
W

rrovnovážná adsorpční metoda, metodda vytlačení pórového roztoku a migrrační metodaa
69. N
Napište vztaah pro výpočet tlaků gennerovaných při krystalizzaci. Popištee pojem krysstalizační
ttlaky solí.
RT
C

P

Vs

 ln

Cs

70. C
Co je to stuppeň supersatu
urace? Jaký vvliv má na geenerované krrystalizační ttlaky?
v případě, žee roztok není nasycený – krystalizace není možná, krystaly rosstoucí pouzee ze
ssaturovanéhoo roztoku nev
vyvozují kryystalizační tlaaky, při dosaažení supersaaturovaného roztoku
– velké krysttalizační tlak
ky – v závisloosti na bráněění růstu krysstalů může doojít až k desttrukci
m
materiálů
71. C
Co je hybnou silou pro krystalizaci
k
z roztoku? Napište
N
základ
dní vztahy a vysvětlete jednotlivé
pparametry v těchto rovnicích.

  R  T  ln(a / a0 )

  R  T  ln(C / Cs )

zzměna chem
mického poten
nciálů mezi kkrystalem a kapalinou
k
72. V
Vysvětlete Salt-ponding
S
test a jeho vvyužití.
73. V
Vysvětlete princip
p
migračního expeerimentu pro stanovení efektivního
e
ddifúzního ko
oeficientu
F

V
c
V
c
up1
up 2
ssolí. J 
D c E
up

RT

a ,up up
p

J up 

St

74. P
Popište princcip inverzní analýzy proffilů vlhkosti a koncentracce solí? K čem
emu ji využív
váme?
75. C
Co popisuje sorpční izoteerma?
ppopisuje term
modynamick
ký vztah mezzi relativní vllhkostí prostřředí obklopuj
ujícího materriál a jeho
uustáleným obbsahem vlhk
kosti za konsttantní teploty
y a tlaku
ccharakterizujje akumulacii vlhkosti v hhygroskopick
kém rozsahu
u vlhkosti
76. N
Nakreslete sorpční izoterrmu a vyznaččte způsob vázání vlhkossti v jednotlivvých oblastech RH.

77. JJaké znáte metody
m
pro měření
m
sorpčnních izoterem
m?
ppro měření obsahu adsorbátu (adssorbovaného
o media) v porézní strruktuře materiálu se
ppoužívají jakk metody staanovující obj em adsorbáttu (objemovéé metody) takk metody praacující se
zzměnou hmootnosti v důsledku adsorppce (gravimeetrické metod
dy)
ooba výše uveedené princip
py je teoreticcky optimáln
ní aplikovat společně
s
s vyysokým vaku
uem

sstatická graavimetrická metoda (exxsikátorová metoda), objemová
o
m
metoda dle Emmeta,
ddynamická sorpce
s
78. JJaké zařízeníí se používá pro měření aakumulace vlhkosti
v
při vy
ysoké RH (993-99%)?
ttlaková deskka (pressure plate methood) – touto metodu mů
ůžeme získatt relativní vlhkosti
v
v
rrozsahu 93-999% - s nárrůstem aplikoovaného tlak
ku klesá rozzměr pórů, ddo kterých jee vlhkost
ttransportováána – měření retenční křivvky vlhkosti
pcap =

RT w  p 

ln
Mw
 psat (T ) 

79. N
Napište a vyysvětlete Kelv
vinovu rovniici.

Co jsou to teepelně-fyzikáální veličiny??
80. C
m
měrná tepelnná vodivost, měrná tepelnná kapacita, lineární
l
délk
ková teplotní roztažnost
- definují příímo vlastnosti a chování materiálů z pohledu
p
stav
vební fyziky
81. D
Definujte teppelně-techniccké veličiny..
ttepelná jímavvost, tepelný
ý odpor vrstvvy materiálu, součinitel prostupu teplaa
- popisují vllastnosti kon
nstrukce v zzávislosti na jejím geometrickém usppořádání a použitých
p
m
materiálech
82. JJakým způsoobem docházzí k šíření teppla v materiáálech? Popištte.
vvedení - přennos tepla ved
dením probíhhá ve spojitém
m látkovém prostředí
p
- stavební částice
č
látky si předávaj í kinetickou
u energii neu
uspořádanýcch tepelných pohybů,
kkterá se tím přenáší
p
z míst vyšší teplooty do míst o nižší teplotěě látky
- vedení teplla probíhá v látkách
l
pevnných, kapalný
ých i plynnýcch
pproudění - přřenos tepla prouděním
p
láátky je vázán
n taktéž na sp
pojité látkovéé prostředí
- probíhá pouuze v tekutin
nách, tj. v kappalinách a pllynech
- samovolnéé proudění je vyvoláno tím, že se ohříváním v důsledku rroztažnosti zmenšuje
z
hhustota látekk
- pokud vznikne mezi místem
m
ohřevvu a místem ochlazení v tekutině tepplotní rozdíl, ohřívaná
ččást tekutinyy stoupá při vytlačování
v
oochlazené těžžší části
- v kapalináách a zvláštěě v plynechh přenos teplla prouděním
m převažuje nad přenossem tepla
vvedením
zzáření - přennos tepla zářeením nevyžadduje látkové prostředí

- teplo se přeenáší elektromagnetickým
m zářením
- energetickáá výměna meezi plochamii o různé tepllotě
- pokud je přenos
p
tepla zprostředkoován převážn
ně infračerveeným zářením
m (vlnová délka
d
760
nnm – 1 mm), nazývá se tento
t
přenos sálání
83. D
Definujte souučinitel tepelné vodivostti a uveďte, co
c ho ovlivňu
uje.
vvyjadřuje schhopnost mateeriálu vést teeplo
- udává tepeelný výkon, který projdde plochou homogenního
h
o materiálu o velikosti 1 m2 do
vvzdálenosti 1m
1 při teplottním rozdílu 1K, definov
ván Fourierov
vým vztahem
m q = -λgradT
T
- na součiniitel tepelné vodivosti m
má výrazný vliv vlhkostt materiálu (s nárůstem vlhkosti
ddochází k poklesu tepellně izolačnícch vlastnostíí) - způsoben
no tepelnou vodivostí vody
v
(cca
00,58 W/mK)), která je ccca 25x > nežž tepelná vod
divost vzduch
hu (cca 0,0225 W/mK) a také tím,
žže dochází k šíření tepla prouděním
- v případě, kdy dojdee k zmrznuttí vody, docchází k dalššímu nárůstuu součinitelee tepelné
vvodivosti ( = 2,3 Wm-1K-1 při -10°C
C)
- vliv má takké typ látky, distribuce póórů, pórovito
ost, teplota, struktura matteriálů atd.
84. JJaké znáte metody
m
měřen
ní součinitelee tepelné vod
divosti. Popište.
m
metody přím
mé, nepříméé, stacionárnní, nestacion
nární - zák
kladem všecch metod jee znalost
rrozložení tepploty (teplotn
ního pole) v m
měřeném vzorku materiáálu
ddělení podle tvaru zdrojee – bodové, liiniové, plošn
né, objemovéé
ddělení podle tvaru vzorku
u a podle čassového průběěhu tepelnéh
ho příkonu zddroje
85. P
Popište princcip metody „hot-ball“.
„

86. P
Popište princcip metody „puls
„
transiennt“.

87. N
Napište rovnnici vedení teepla a vysvěttlete její jedn
notlivé param
metry

c


T
T

(
)
x
t
x

Definujte teppelnou kapaccitu. Uveďte jednotky a základní
z
vztaah.
88. D

cx 

1  dQ 


m  dT  x

- udává mnoožství tepla, které
k
je nutnéé dodat 1 kg (m3) materiáálu aby se ohhřál o 1K
-

iindex x značčí druh termo
odynamické změny stavu
u, při níž je tělesu
t
přivádděno teplo (k
konstantní
ttlak, objem)), nemění-li se při dodávvání tepla láátce její objem, dodané teplo pouzee zvyšuje
vvnitřní energgii látky a jeejí teplota rooste, může-lii se při ohřívání objem látky zvyšov
vat, koná
llátka při rozppínání práci a tuto práci jje nutné krýtt dalším dodááním tepla
u pevných a kapalných látek
l
je maláá tepelná rozp
pínavost a prroto nerozlišuujeme cp, cv

Definujte teppelnou jímav
vost materiálůů.
89. D
b (W2sm-4K-2
)

b    c  V

- vyjadřuje schopnost
s
maateriálu přijím
mat nebo uvo
olňovat teplo
o
- čím větší jee tepelná jím
mavost materiiálu, tím matteriál méně přijímá,
p
ale i uuvolňuje tep
plo
- nízká hodnnota tepelné jímavosti paak znamená,, že materiáll rychle přijm
me teplo, alee také ho
rrychle uvolnní
90. D
Definujte souučinitel teplo
otní vodivostti.
- popisuje schopnost materiálu
m
o definovanéé vlhkosti vyrovnávat
v
rozdílné tep
ploty při

nneustáleném
m vedení teplaa (důležité naapř. při přeru
ušovaném vy
ytápění)
a 
c  V

- platí, že číím vyšší je velikost
v
souččinitele teplo
otní vodivostti, tím rychleeji probíhá vyrovnání
v
tteplot
91. D
Definujte souučinitel prosstupu tepla.
- parametr poopisující vlastnosti konsttrukce

U

1
R

- dle ČSN 73 0540-2 je to tepellně technick
ká veličina charakterizuj
ující tepelně izolační
vvlastnosti koonstrukce
92. C
Co je to vlnoový odpor materiálů? Co jsou to akussticky měkkéé a akustické tvrdé materiiály?
- měřítkem vhodnosti sttavebních m
materiálů pro pohlcující a zvukově izzolační konsstrukce je
-3
jjejich vlnovýý odpor Z (N
Nsm )
Z   c

- akusticky měkké materiály – hodnoty vlnového odporu blízké odporu vzduchu (Z0)
- akusticky tvrdé materiály – Z >> Z0
93. Definujte zvukovou pohltivost materiálů.
- schopnost absorbéru (pohlcovače) pohlcovat část akustického výkonu zvukové vlny, která na
něj dopadá A (m2)
=Wa/Wi
A  S

s

s činitel zvukové pohltivosti pohlcovače v kmitočtovém pásmu, S plošný obsah volného
povrchu pohlcovače
94. Napište a vysvětlete vztah pro rychlost šíření podélných vln.

c  ( E /  )1/ 2

