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1. Introduction 

 
Intermetallic phases of the A3B composition, like Ni3Al, 

reveal many interesting properties as constructive materials1. 
The  NiAlV alloys  of  the  compositions  belonging to  the 
pseudo-binary, Ni3Al-Ni3V cross-section through the ternary 
phase diagram below 1000 °C, should undergo eutectoid de-
composition. Such alloys reveal at room temperature charac-
teristic microstructure resulting from the decomposition in the 
Ni3Al and Ni3V phases2. The structures of these phases be-
long to the highly ordered dens packed L12 and D022 struc-
tures, with very high degree of coherence at the interfaces36. 
The path of the microstructure formation in the eutectoid 
decomposition remains not completely clear, as well as the 
influence of the prolonged annealing, which leads to the la-
mellar microstructure7. The mechanical properties of such 
alloys investigated in the creep tests are promising8. Ti addi-
tions do not change the continuous charter of the phase field 
between Ni3(Al,Ti) and Ni3(V,Ti) structures, although the 
field gets to be narrower5. 

The paper presents results of investigation of the phase 
composition and structure of the Ni-Al-V-Ti alloys, of the 
composition  belonging  to  the  Ni3Al-Ni3V  pseudo-binary 
cross-section, with Ti additions, prepared with use of the cold 
crucible levitation melting (CCLM) and directly cooled in the 
equipment. 
 

 
2. Experimental  

 
The alloys were prepared by melting of the components 

with use of the cold crucible levitation and directly cooled in 
the copper concentrator in argon gas atmosphere. This let to 
achieve relatively uniform and large rate of cooling. The sam-
ples of the 9 g weight were achieved. 

The composition of the alloys is presented in Tab. I and, 
schematically in Fig. 1 in relation to the equilibrium phase 

diagram. They were formed by replacing a part of the V con-
tent by the Ti additions. The results concerning similar com-
positions of the NiAlV alloys were recently presented9. The 
X-ray diffraction phase analysis (XRD), electron scanning 
and transmission electron microscopy (SEM and TEM) were 
used for the structural investigation, the EDS for the composi-
tion analysis and high temperature differential scanning calo-
rimetry (DSC) for the phase transition analysis were applied. 
In this paper, however mainly SEM and XRD results are pre-
sented. In the Tab. I both nominal and experimental composi-
tions of the alloys are presented, the last one determined with 
the EDS method, with use of the SEM. As results from the 
table a difference between assumed and measured composi-
tion of the alloys is below 1 at.% that is in the frame of the 
precision of the EDS method. 
 
 
3. Results and discussion 

 
As could be seen from the Fig. 1 the investigated alloys 

V-1-1 – V-3-1 should undergo eutectoid decomposition at 
1008ºC. The alloy V-3-2 should reveal D022 structure of Ni3V 
phase, while all the others two phase Ni3Al (L12) + Ni3V 
(D022) structure. 

The light microscope experiments showed mixed cel-
lilar-dendristic structure of the samples after solidification 
after levitation melting. The structure was nearly homogene-
ous with small differences in the sizes of the dendrites be-
tween the inner and outer parts of the samples due to the 
slightly higher cooling rates in the last case. 

The high-resolution scanning electron microscopy let to 
reveal internal microstructure in the dendrites or cells, typical, 
in the case of alloys V-1-1 and V-1-2 for the decomposed 
NiAlX alloys, containing small cubical particles of the Ni3Al 
phase, separated by the second phase (Fig. 2a, b). How should 
be expected the microstructure in case of the V-2-1 alloy was 
much finer, what could be expected due to the near to eutec-
toid composition of the alloy. In case of the alloys V-3-1 and 

Table I 
Nominal and experimental (EDS) compositions of the investi-
gated alloys 

Alloy Ni 
[% at.] 

Al 
 [% at.] 

V 
[% at.] 

Ti 
[% at.] 

V-1-1 75 10 10 5 
V-1-1EDS 74,7 10,6 9,9 4,8 
V-2-1 75 5 15 5 
V-2-1 EDS 75,1 5,5 14,3 5,1 
V-3-1 75 2,5 20 2,5 
V-3-1 EDS 76,8 2,2 19,0 2,0 
V-3-2 75 ------- 20 5 
V-3-2 EDS 75,7 ------- 19,1 5,2 
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V-3-2 no such microstructure was noticed suggesting mono-
phase structure (Fig. 2c, d). 

The results of the phase composition analysis achieved 
with the XRD were more complicated. In case of the V-1-1 
alloy the cubic Ni3Al structure, with the lattice parameter 
a=3.577 Ǻ was revealed just after solidification (Fig. 3a). 
However after room temperature ageing by 36 days the addi-
tional peaks, which may be ascribe to the Al, metallic or solid 
solution erected (Fig. 3b). In case of the V-2-1 alloys, owning 
near to eutectoid composition, three different phases were 
revealed. The matrix was once more Ni3Al phase, with the 
lattice parameter a=3.578 Ǻ but also hexagonal phase Ni3

(Ti,Al) with the lattice parameters a=5.084, c=8.279 Ǻ and 
the second product of the eutectoid decomposition, tetragonal 
phase  Ni3V  with  a=3.577,  b=7.285  Ǻ  were  identified 
(Fig. 4a). 

Also in this case peaks identified as Al phase were no-
ticed after 36 days of the room temperature ageing (Fig. 4b). 
In both cases lattice parameters increased in comparison with 
measured for the same structures in NiAlV alloys9, what sug-
gests that Ni3Al structure contains some Ti atoms, while Ni3V 
structure contains Al atoms in the lattice. 

XRD results concerning alloy V-3-1 (Fig. 5a) revealed 
that dominating structure was tetragonal of the Ni3V the with 
lattice parameters a = 3.565 and c = 7.216 Å. From the com-
parison with the crystallographic data base for the Ni3V phase 
(a = 3.54, c = 7.217.22 Å) results that the lattice parameter 
a is considerable larger for the investigated alloy after crystal-
lization, while c parameter remains nearly the same. This may 
suggest that Ti atoms preferentially locate at the base planes 
of the elementary cell. Observed structure may as well repre-
sent metastable structure, of the transition character between 
disordered cubic high temperature phase and the equilibrium 
tetragonal one. Similar observation concerns XRD for the 
V-3-2 alloy (Fig. 5b). Also in this case lattice parameters, a = 
3.559, c = 7.257 Å are larger than for the Ni3V lattice. As the 
alloy did not contain Al, the ordering of Ti atoms should be 
responsible for such observation. 
 
 

4. Conclusions 
 
The results presented above suggests that during crystal-

lization after CCLM, eutectoid decomposition proceeds only 

10%V+5%Ti 

15%V+5%Ti 

20%V+2.5%Ti 

20%V+5%Ti 

Fig. 1. Projection of the investigated compositions on Ni3Al-Ni3V 
section of the Ni-Al-V phase diagram2, assuming lack of the Ti 
addition influence 

Fig. 2. SEM microstructure of the investigated alloys: a), b) V-1-1 
and V-2-1 after eutectoid decomposition, c), d) V-3-1and V-3-2 no 
decomposition revealed 

d
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c 

50 µm 
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Fig. 3. XRD phase analysis of the alloy: V-1-1 a) as crystallized, b) 
after 36 days of RT ageing 
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partially in the alloy V-2-1 of the near to eutectoid composi-
tion. Even in that case non-equilibrium phase Ni3Ti was 
formed. In case of alloy with higher Al content metastable at 
RT phase composition Ni3Al + solid solution was formed, 
while in the alloys with 2.5 at.% or lack of Al Ni3V phase 
formed. The structures of the phases are metastable in charac-
ter due to the presence of the atoms of additional elements 
taking place in the ordering processes. Precipitation of the Al 
phase after RT ageing looks to be competitive process for the 
eutectoid decomposition. The eutectoid decomposition in the 
system is slowdown process by the diffusion required by the 
atomic ordering.   
 

The project was financed by the Research Program of 
the IMMS PAS 2008-2011, No Z-10, in 2010. 
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The investigations of the phase composition and struc-

ture of the Ni-Al-V-Ti alloys prepared with use of the cold 
crucible levitation melting are presented. SEM and XRD re-
sults showed that alloys containing 10 and 5 at.% Al were 
subjected to the partial decomposition into Ni3Al and solid 
solution or the Ni3Al, Ni3V and Ni3Ti phases. The alloys con-
taining 20 at.% V transformed to Ni3V phase. The structures 
Ni3Al and Ni3V revealed increase of the lattice parameters, 
suggesting metastable character. Temporary precipitation of 
the Al may be competitive process to the eutectoid decompo-
sition. 

Fig. 4. XRD phase analysis of the alloy: V-2-1 a) as crystallized, b) 
after 36 days of RT ageing. Peaks not designed to the phases con-
cerned Ni3Al phase 

Fig. 5. XRD phase analysis of the as crystallized alloys: a) V-3-1 
b) V-3-2. The predominant is Ni3V phase 
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1. Úvod 
 

Karbid volfrámu je často používaný vo forme povlakov. 
Vyznačuje sa vysokou tvrdosťou, stabilitou pri zvýšených 
teplotách a vysokou odolnosťou voči abrazívnemu opotrebe-
niu. Povlaky WC/C sú známe nízkym koeficientom trenia. 
Vzhľadom na vysokú teplotu topenia WC (2870 °C), je prefe-
rovaná príprava povlakov metódami nanášania z pár13.  

Povlaky WC sú aplikované na súčiastky tribologických 
uzlov z konštrukčných ocelí a na nástroje z nástrojových ocelí 
a tvrdokovov. Vrstvy WC často bývajú súčasťou povlakov 
s viacvrstvovou štruktúrou. 

Pri metódach CVD (Chemical Vapour Deposition) a PE 
CVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) je ako 
prekurzor často používaný WF6 s nosným plynom Ar a uhľo-
vodík. Metódy PVD (Physical Vapour Deposition) najčastej-
šie magnetrónové naprašovanie v Ar plazme, využívajú reak-
tívny  spôsob  s  odprašovaním  W  z  terča  za  prítomnos-
ti uhľovodíka, alebo odprašovanie z terča WC, prípadne od-
prašovanie z terčov WC a C. 

Nevýhodou CVD a PE CVD metód pri príprave povla-
kov WC heterogénnou reakciou  WF6 s  uhľovodíkom je 
vznik HF ako odpadového produktu, ktorý môže byť spolu 
s Ar ako nosným plynom, zabudovaný do rastúceho povlaku. 
Takto pripravené povlaky ďalej obsahujú vodík. Ďalšou nevý-
hodou metódy CVD je nutnosť vysokej teploty podložiek 
800 °C až 1200 °C, čo vylučuje z povlakovania napr. hliníko-
vé zliatiny, a po povlakovaní ocelí často vyžaduje ich násled-
né tepelné spracovanie.  Nevýhodou PVD metód je nízka 
rýchlosť rastu povlaku, problémy s homogenitou povlaku na 
členitých súčiastkach, ako aj prítomnosť Ar v povlakoch. Pri 
reaktívnych spôsoboch PVD s uhľovodíkom povlaky obsahu-
jú vodík. 

Z hľadiska prípravy WC, WC/a-C, WC/a-C:H, a WC/
DLC vo forme povlaku, alebo ako vrstvy vo viacvrstvových 
povlakoch sa ako vhodná javí kombinácia   metód PVD a 
PECVD v jednom technologickom procese v rámci jedného 
zariadenia s použitím prekurzora W(CO)6. 

V príspevku je stručne popísaná konštrukcia prídavného 
zariadenia sublimátor k PVD zariadeniu,  spôsob prípravy 
povlakov WC rozkladom W(CO)6 a ich vlastnosti. 

 

2. Zariadenie a spôsob prípravy povlakov WC 
 
Pre prípravu povlakov WC bolo použité PVD zariadenie 

vlastnej konštrukcie ku ktorému bolo pripojené prídavné za-
riadenie sublimátor schematicky znázornené na obr. 1. Toto 
prídavné zariadenie sa cez prírubu 2 a doskový ventil 4  pripá-
ja na  vákuovú komoru  1  PVD zariadenia. V sublimčnej 
komore 3 je ohrievaná nádoba 5 s W(CO)6. Komora sublimá-
tora 3 je po vložení karbonylu, čerpaná vákuovým systémom 
7 cez ventil 6. Tok pár karbonylu do komory PVD zariadenia  
možno regulovať po uzavretí ventilu 6 a otvorení ventilu 4 
jeho teplotou, od ktorej závisí tlak  pár karbonylu.  

 

 
 
Obr. 1. Schematické znázornenie PVD zariadenie a prídavného          
zariadenia sublimátor 

 
Závislosť tlaku pár W(CO)6 na teplote je podľa4 daná 

rovnicou log p = 10,65 (3872/T), kde p je tlak pár v kPa a T 
je absolútna teplota v K. Z rovnice vyplýva, že tlak pár W
(CO)6 pri teplotách 20 °C až 40 °C je z intervalu 2,7 Pa až 
19 Pa, čo umožňuje pri pracovných tlakoch v komore PVD 
zariadenia z intervalu 0,01 Pa až 10 Pa dosahovať pomerne 
vysoké rýchlosti sublimácie. Z uvedeného taktiež vyplýva, že 
nie je nutné použitie nosného plynu. Teplota rozkladu W(CO)6 
je 170 °C. 

Samotné nanášanie povlakov WC prebieha analogicky 
ako pri PE CVD metóde s jednosmerným elektrickým napä-
tím, kde na elektricky vodivé podložky je pripojený záporný 
elektrický potenciál oproti kovovej vákuovej komore PVD 
zariadenia čím sa v parách W(CO)6, alebo v zmesi týchto pár 
s  Ar,  alebo  aj  s  C2H2,  prípadne  s  N2  vytvára  plazma. 
K rozkladu W(CO)6→W + 6 CO a k reakcii 2 CO → C + CO2 
za tvorby WC dochádza v priestore plazmy a na povrchu pod-
ložky. Reálny mechanizmus rozkladu zrážkami molekúl W
(CO)6 s elektrónmi a iónmi je značne zložitejší, a dá sa pri 
ňom  predpokladať existencia fragmentov rozkladu W(CO)6 
aj v exitovanom a ionizovanom stave.   

 
 

PRÍPRAVA NANO-KRYŠTALICKÝCH POVLAKOV WC ROZKLADOM W(CO)6  
METÓDOU PE CVD 
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3. Experimentálne overenie spôsobu prípravy    
    povlakov WC 

 
 Povlaky WC boli pripravené na kruhových podlož-

kách z nízko uhlíkovej tepelne spracovanej ocele STN 12060 
o priemere 50 mm a hrúbke 4 mm. Podložky po čistení  
v acetóne v ultrazvukovej čističke boli vložené do držiaka 
vákuovej komory PVD zariadenia. Komora bola odčerpaná na 
medzný tlak 5103 Pa. Pre odstránenie kontaminácie povrchu 
podložiek vo forme adsorbovaných vrstiev z prostredia, bolo 
použité odprašovanie iónmi Ar+ v tlejivom výboji. Na držiak 
podložiek bol pripojený záporný elektrický potenciál 5 kV 
oproti uzemnenej kovovej vákuovej komore a do komory bol 
napúšťaný Ar s prietokom 65 cm3 min1. Týmto postupom 
boli podložky ohriaté na teplotu do 200 °C. Po 15 min bola 
vákuová komora spätne odčerpaná na medzný tlak a  bol 
otvorený ventil sublimačnej komory v ktorej sa nachádzal 
W(CO)6.  Boli  pripravené  povlaky  pri  totálnych  tlakoch 
z intervalu 0,02 Pa až 4 Pa pri záporných  elektrický potenciá-
loch na podložkách 0,5 kV a 5 kV a pri prúdových hustotách 
na podložke 0,8 mA cm2 a 1 mA cm2. Povlaky boli pripra-
vované z W(CO)6 v režimoch bez dodatočného napúšťania 
plynu a s napúšťaním Ar,  Ar + C2H2, H2, a N2.  

 
 

4. Vlastnosti povlakov WC 
 
Chemické zloženie pripravených povlakov bolo určené 

metódami  EDX  (Energy-dispersive  X-ray  spectroscopy) 
a meraním hĺbkového koncentračného profilu metódou GDOS 
(Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy). Z meraní 
vyplynulo, že zmenou parametrov obzvlášť totálneho tlaku je 
možno pripravovať povlaky s pomerom W/C z intervalu 0,43 
až 23. Fázové zloženie bolo testované metódou XRD. Bola 
zistená FCC   WC1x fáza, kde  0,2 < x < 0,4. Metódou 
TEM bola potvrdená nanokryštalická štruktúra a elektrónovou 
difrakciou bola potvrdená  fáza   WC1x. Metóda REM 
(Rastrovacia elektrónová mikroskópia) bola použitá pre štú-
dium štruktúr povlakov na lomoch. Bola zistená jemnozrnná 

štruktúra povlakov WC, čo zodpovedá vysokej pohyblivosti 
častíc na povrchu povlaku počas jeho rastu. Morfológia po-
vlaku WC o zložení W 70 at.%, C 30 at.% pripraveného na 
oceľovej podložke  je dokumentovaná na obr. 2. Tvrdosť 
povlakov WC meraná nanoindentačne pri zaťažení 10 mN 
v sínusovom móde s amplitúdou 1 mN, vykazovala hodnoty 
8 GPa až 28 GPa. 

Povlaky WC pripravené pri tlakoch 2 Pa až 4 Pa vyka-
zovali pri tribotestoch metódou ball-on-disc oproti guličke 
z  ložiskovej  ocele  100Cr priemeru 6 mm a  rýchlostiach 
5 cm s1, 10 cm s1, a 15 cm s1, koeficienty trenia 0,16 až 
0,20. 
 
 
5. Záver 
 

Z predkladanej práce vyplýva: 
 Bolo potvrdené, že popísanou metódou založenou na 

sublimácii  a  následnom rozklade  W(CO)6  je  možné 
pripravovať povlaky WC.  

 Bol potvrdený predpoklad možnosti získavania uhlíka 
pre tvorbu povlakov WC reakciou 2CO → CO2 + C, 
pričom CO sa získava rozkladom W(CO)6  → W + 6CO, 
z čoho vyplýva, že pre prípravu povlakov WC nie je 
nutné požiť uhľovodík.  

 Bola  preukázaná  nanokryštalická  fáza    WC1  x. 
v pripravenej vrstve. 

 Bolo potvrdené, že je možné v závislosti na parametroch 
prípravy vytvárať vrstvy s rôznou koncentráciou C a W 
na základe čoho možno predpokladať, že metóda umož-
ní pri atomárnych koncentráciách C/W > 1  vytvárať 
vrstvy s nanokompozitnou štruktúrou  typu nc-WC/a-C, 
nc-WC/C:H a nc-C/DLC. 

 Ako hlavný parameter určujúci tribologické vlastnosti 
vrstvy, v rámci doposiaľ overených parametrov  prípra-
vy, sa javí celkový tlak v komore, pričom najnižšie ko-
eficienty trenia 0,16 až 0,20 boli na vrstvách WC  pri-
pravených pri tlakoch 2 Pa až 4 Pa. 
 
Na základe realizovaných experimentov je možno pred-

pokladať, že popísaný spôsob prípravy povlaku WC rozkla-
dom W(CO)6, kombinovanou metódou PE CVD – PVD bude 
možné analogicky použiť pre prípravu povlakov kovov, nitri-
dov, karbidov, silicidov a boridov, rozkladom Cr(CO)6, Mo
(CO)6, Os3(CO)12, Rh6(CO)16, Ru3(CO)12, Re2(CO)10, ktoré sú 
pri izbových teplotách a atmosferickom tlaku v tuhom sta-
ve, majú dostatočne vysoký tlak nasýtených pár a dostatočne 
nízku teplotu rozkaldu.  
 

Táto práca vznikla za podpory  projektov APVV-0034-07 
NANOHARDCOAT, MNT- ERA- NET B HANCOC a VEGA 
č.1/0378/08. 
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Preparation of Nanocrystalline WC Coatings by Plasma 
Enhanced CVD-PVD Employing W(CO)6 Decomposition 

 
Coatings of WC on a steel substrate were prepared using 

a novel combined Plasma Enhanced (PE) CVD/PVD method. 
The method is based on the sublimation and decomposition of 
tungsten  hexacarbonyl  in  low  pressure  and  temperature 
plasma. The coating microstructure was controlled via modifi-
cation of haxacarbonyl vapor pressure, bias voltage and cur-
rent density on the substrate.  Phase composition of the coat-
ings was investigated by X-ray diffraction, microstructure and 
local chemical composition by SEM/EDX and GDOS. Micro-
tribotester was used to investigate  friction coefficient of the 
coatings. Optimum conditions for the preparation of the coat-
ings were determined based on the lowest friction coefficient. 
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1. Úvod 
 

Ľahčený betón je kompozitný materiál na báze hydrau-
lických  spojív  (cement),  organického  ľahkého  plniva 
(polystyrén, technická pena) a rôznych prísad. Materiály na 
tejto báze sú známe už viac ako päťdesiat rokov. Ľahčený 
betón je stavebný materiál, ktorý kombinuje nízku objemovú 
hmotnosť s  primeranou pevnosťou, dobrými tepelnotechnic-
kými a  zvukovo-izolačnými vlastnosťami. V stavebnej praxi 
je vhodný pre všetky vodorovné konštrukcie, ako výplňový, 
tepelnoizolačný ľahký materiál.  

Vzhľadom  k   pomerne  dobrej  súdržnosti,  pevnosti 
v  tlaku a iným mechanickým vlastnostiam a  novým vymože-
nostiam modernej technológie sú tendencie pre rozšírenie 
možnosti využitia ľahčených betónov do viacerých oblasti 
zakladania stavieb, zlepšenia geologických pomerov základo-
vej pôdy, alebo ich priame použitie ako plošný tuhy podklad 
nahrádzajúci základovú konštrukciu (dosku) menej náročných 
objektov.  

 
 

2.  Možnosti konštrukčnej tvorby a  aplikácie 
ľahčeného betónu v podlahovej konštrukcií 
 
Správny  návrh  konštrukčných  detailov  je  jedným 

z krokov, ktorým prispejeme k zníženiu energetických náro-
kov na vykurovanie a  prevádzku budov osadených na rastlom 
teréne a  súčasne zvyšujeme kvalitu vnútorného prostredia 
ako aj výkonnosť na pracovisku. 

V rámci konštrukčného riešenia, v našom prípade detailu 
styku obvodovej steny, základovej konštrukcie a podlahy je 
potrebné zohľadniť okrem konštrukčných požiadaviek aj po-
žiadavky týkajúce sa tepelnej ochrany budov, statiky, hydroi-
zolačnej  techniky,  požiarnej  bezpečnosti,  protiradónových 
opatrení, ekonomiky a v neposlednom rade aj vplyvu vonkaj-
šieho a vnútorného prostredia. Významnú úlohu zohráva aj 
voľba materiálu, množstvo tepelnej izolácie, ale aj vzájomná 
kombinácia a umiestnenie v konštrukčnom detaile. Práve 
splnenie týchto požiadaviek je tým rozhodujúcim faktorom, 
ktorý prispieva k optimalizácii výsledného návrhu konštrukč-
ného detailu. 

Analýzou daného konštrukčného detailu bolo poukázať 
na vplyv polohy, vzájomnej kombinácie tepelnej izolácie, ako 

aj na celkové riešenie a správny návrh konštrukčných de-
tailov, v našom prípade detailu styku obvodovej steny, zákla-
dovej konštrukcie a podlahy1. 

Namodelovali sme spolu šesť prípadov, ktoré charakteri-
zujú možné umiestnenie  a  vzájomné kombinácie tepelnej 
izolácie pri aplikácii v konštrukčnom detaile spodnej  
stavby,  Tab.  I,  pri  splnení  všetkých  normových 
a konštrukčných požiadaviek obr. 1. Ide o kombináciu tepel-
nej  izolácie  s  betónovou  mazaninou  varianty  F,  G,  H 
a  kombináciu tepelnej izolácie s  polystyrenbetónom  varian-
ty I, J, K. Získané údaje sú orientačné, platné len pre posudzo-
vanú budovu, resp. konštrukčný detail, pri daných okrajových 
podmienkach a použitého druhu stavebných materiálov. 

KOMPOZITNÉ MATERIÁLY NA BÁZE ĽAHČENÝCH BETÓNOV 

3D 2D 

Obr. 1. Schematické znázornenie pre modelovanie konštrukčné-
ho detailu v simuláciách 2D a 3D 

Tabuľka I  
Konštrukčné úpravy pre jednotlivé posudzované varianty 

Variant Úprava konštrukčného detailu 
1 2 3 4 5 6 7 8 

F X X X           
G X X   X         
H X X     X       
I X X       X     
J X X         X   
K X X           X 

1  Zateplenie obvodovej steny EXP v  hr. 100 mm, 2 
Zateplenie základu EXP v hr. 80 mm, 345  Zateplenie 
podlahy EXP v hr. 80 mm v dĺžke: 3  1,0 m, 4  1,5 m, 5  
2,0 m od vnútorného povrchu obvodovej steny + betónová  
mazanina, 678  Zateplenie podlahy EXP v hr. 80 mm 
v dĺžke: 6 – 1,0 m, 7  1,5 m, 8  2,0 mod vnútorného po-
vrchu obvodovej steny + polystyrén betón. 
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2. 1. Výsledky 2D a 3D modelovania detailu 
 

Rozloženie teplôt a tepelných tokov pod budovou a v jej 
bezprostrednej blízkosti úzko súvisí s korektným výpočtom 
celkových tepelných strát posudzovanej budovy4. Analýzou 
daného konštrukčného detailu bolo poukázať na vplyv polo-
hy, vzájomnej kombinácie tepelnej izolácie, ako aj na celkové 
riešenie a správny návrh konštrukčných detailov, v našom 
prípade detailu styku obvodovej steny, základovej konštrukcie 
a podlahy. 

Z  analýzy  konštrukčného  detailu  teda  vyplýva,  že 
z hľadiska hygienickej požiadavky na minimálnu povrchovú 

teplotu, v našom prípade povrchovú teplotu θsi,N = +13,10 ºC, 
ktorú je potrebné dosiahnuť v každom posudzovanom mieste, 
vyhovelo všetkých šesť variantov detailu, obr. 2. Pri simulo-
vaní pomocou 3D sme zistili, že z hľadiska hygienickej požia-
davky na minimálnu povrchovú teplotu, v našom prípade 
teplotu  θsi,N  =  +13,10  ºC,  ktorú  je  potrebné  dosiahnuť 
v  každom  posudzovanom  mieste,  nevyhovelo  ani  jedno 
z vybraných posudzovaných variantov detailu. Túto požiadav-
ku splnil len variant K doplnený o tepelnú izoláciu nárožia vo 
vzdialenosti 1,0 m na obe strany a to po úroveň terénu variant 
K, tento variant sme vyhodnotili z tepelno-technického ako 
aj ekonomického hľadiska ako najvhodnejší, obr. 3. 
 
3.  Využitie ľahčeného betónu pri zakladaní  

stavieb 
 

V súvislosti s možnosťou využitia ľahčeného betónu pri 
zakladaní stavieb bola vypracovaná parametrická štúdia, ktorá 
analyzovala rôzne alternatívy, postupy návrhu a hodnotenia 
dosiahnutých výsledkov2. Ako materiál pre uvedenú štúdiu sa 
využil penobetón, ako jedna z možných modifikácii ľahkých 
betónov. Jeho orientačné mechanické vlastnosti sú uvedené 
v Tab. II. 

 
3.1. Predpoklady výpočtových modelov 
 

Výpočtové modely boli vypracované v rôznych varian-
toch s hrúbkami penobetónovej vrstvy 0,30,6 m s použitým 
priemerných hodnôt z Tab. II,  a  reálne zvoleného geologic-
kého profilu. Vzhľadom nato, že vrstva penobetónu nie je 
vystužená nijakou výstužou bolo predpokladané, že podklado-
vý betón hornej stavby je dostatočne vystužený a tuhý – kvôli 
rovnomernému roznosu zaťaženia do vrstvy penobetónu.  

Uvedené predpoklady umožňujú uplatnenie teórie, že 
tuhá stavebná konštrukcia pôsobí na základovú pôdu rovno-
merným zaťažením, pričom pri určitej hodnote tohto zaťaže-
nia vznikne pod hranou základu plastická oblasť, t.j. oblasť 
v ktorej sa základová pôda poruší šmykom. Predpokladané 
parametre šmykovej plochy pod základom sú znázornené na 
obr. 4, kde zs je hĺbka šmykovej plochy, do akej sa účinok 
zaťaženia prejaví  v základovej pôde nachádzajúcej sa pod 
základovou škárou a ls je dosah šmykovej plochy. 

Obr. 3. Grafické znázornenie priebehu teplôt v rohu pre variant K 

Obr. 2. Grafické znázornenie priebehu teplôt na povrchu podlahy 
pre variant K 
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 15,78 ºC ³ 13,10 ºC 
Spĺňa hygienické kritérium 

2D 
 Variant  K 

θsi ³  θsi,N =  θsi,80 + Δ θsi 

+14,3 ºC 

 Variant  K  1 m  1 m 
3D 

 15,78 ºC  13,10 ºC 
Spĺňa hygienické kritérium 

ρ 
(kgm-3) 

E 
(MPa) 

Edef 
(MPa) 

Cu 
(kPa) 

φu 
(°) 

ν 
(-) 

Rc 
(MPa) 

300-500 430-450 170-290 400-550 28-31 0,4-0,9 0,6-1,2 

Tabuľka II 
Mechanické vlastnosti penobetónu 

Obr. 4. Tvar šmykovej plochy 
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Takto definovaná úloha bola  modelovaná s  rôznymi 
hrúbkami penobetónu v dvoch variantoch. V prvom variante 
sa uvažovalo s vrstvou penobetónu iba ako náhrada štrkového 
„vankúša“ pod tuhou základovou konštrukciu – kvôli výpočtu 
napätia  na  základovej  pôde  tesne  pod  penobetónom. 
V druhom variante sa časť zvoleného geologického profilu 
nahradila vrstvou penobetónu – kvôli získaniu hodnoty kon-
taktného napätia na rozhraní tuhého podkladového betónu 
a vrstvy z penobetónu. V tomto ariante, pre výpočet hodnoty 
kontaktného napätia vznikajúceho na vrstve zeminy F6 geolo-
gického  profilu,  bolo  vo  vrstve  penobetónu  uvažované 
s roznosom zaťaženia pod uhlom 30˚. Uvedené úvahy sú zná-
zornené na obr. 5 a 6, kde d je hrúbka tuhého podkladového 
betónu a h je hrúbka vrstvy penobetónu. 
 
3.2. Výsledky výpočtu 
 

Z výpočtu podľa uvedených variantov s hrúbkami vrs-
tiev  penobetónu  0,3  0,6  m  vzniklo  kontaktné  napätie 
v intervale 122241 kPa (hodnota 241 kPa vznikla iba lokálne 
v rohoch uvažovaného modelu), pritom výpočtová únosnosť 
základovej pôdy bola v intervale 248,16409 kPa, t.j. vrstva 
penobetónu bola postačujúca už pri hrúbke 0,3 m.  

Z uvedeného vplýva, že z hľadiska princípu sa penobe-
tón javí ako vhodná alternatíva pre riešenie problémov so 
zlepšením vlastností základovej pôdy, alebo ako náhrada vrs-
tiev štrkodrvy resp. pre stabilizáciu podložia.  
 
4. Záver 
 

Tepelná izolácia je dnes slovo, ktoré sa skloňuje vo všet-
kých pádoch predovšetkým s ohľadom na rastúce ceny ener-
gie a v súlade s dlhodobými strategickými cieľmi znižovania 
emisií a zlepšovania energetickej náročnosti budov. Čo je aj 
predmetom  Smernica  Európskeho  parlamentu  a  Rady 
2010/31/EU zo dňa 19. mája 2010 o energetickej náročnosti 
budov. Európska únia prijala záväzok znížiť do roku 2020 
celkové emisie skleníkových plynov aspoň o 20 % oproti roku 
1990, znížiť ku rovnakému dátumu spotrebu energie v kraji-
nách EU o 20 % a dosiahnuť u celkovej spotreby energie 
20 % podielu z obnoviteľných zdrojov. K tomu môže prispieť 
aj širšie využívanie ľahčených betónov. 

Penobetón alebo polystyrén-betón, ako jedná z možných 
modifikácií ľahčených betónov prináša minimálne priťaženie 
málo únosných a veľmi stlačiteľných podloží, výrazné zníže-
nie tepelných strát cez konštrukciu podlahy objektu, úsporu 
finančných nákladov pri jej realizácii, ako aj nezanedbateľné 
skrátenie času realizácie. Jeho hlavnými prednosťami v po-
rovnaní s tradičnými materiálmi sú vysoký tepelný odpor, 
nízka objemová hmotnosť, efektívna doprava na ktorékoľvek 
miesto stavby spolu s jednoduchou spracovateľnosťou a pri-
meraná pevnosť po vyzretí3. 
 

Táto  práca  vznikla  za  podpory  projektu  VEGA 
č. 1/0673/10, podporovaného Vedeckou grantovou agentúrou 
MŠ SR a SAV. 
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Foam-concrete, eventually polystyrene-concrete, as one 
of the possible modifications of lightweight concrete brings 
a minimum additional loading of low-bearing and highly 
compressible soils, provides a significant improving of ther-
mal properties of building floor structure and saving its reali-
zation financial costs, as well as non-negligible reduction in 
execution time. The main advantages, compared with tradi-
tional materials, are good thermal resistance, low density, 
effective transport to any construction site with easy worka-
bility and adequate strength after consolidation. 

Obr. 6. Druhý variant riešenia 

Obr. 5. Prvý variant riešenia 


