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1 ÚVOD 

A koliv neustále vznikají nové konstrukce navržené podle platných norem s p esn  
definovaným ú elem, ke kterému konstrukce bude sloužit, a s využitím nejnov jších 
materiál  a technologií, tak nezanedbatelný podíl ve stavební innosti p edstavují 
rekonstrukce stávajících objekt , které v mnoha p ípadech vyžadují strukturální 
zesílení nosné konstrukce a tím zvýšení její únosnosti a spolehlivosti na požadovanou 
mez. 
 Zvýšení únosnosti konstrukce lze docílit ve své podstat  dv ma základními 
zp soby – zm nou statického schématu, nebo zesílením nosných prvk  (nap íklad 
vyztužením pr ezu extern  lepenou, a  už kovovou, nebo kompozitní výztuží, výztuží 
vlepenou do drážek v prvku, použitím p edp tí, zm nou dimenze pr ezu nebo 
zlepšením mechanických parametr  samotného materiálu v konstrukci). V praxi jsou 
a  už více i mén  používanými metodami práv  aplikace kompozitních materiálu 
pro vyztužení tažených oblastí pr ezu, nebo vytvo ení sp ažené, nej ast ji 
železobetonové desky, která má za úkol zv tšit ú innou výšku pr ezu, a tím také zvýšit 
jeho tuhost a zajistit spolup sobení s ostatními ástmi konstrukce. Každá metoda má 
svá omezení, výhody a nevýhody. V praxi se nap íklad kompozitní lamely používají 
k zesílení mostních nebo stropních konstrukcí, a  už na ú inky ohybového, smykového 
i axiálního namáhání. Sp ažené desky se v posledních letech z izují p i mnoha 

rekonstrukcích mostních konstrukcí vybudovaných v 60. až 80. letech minulého století 
složených z jednotlivých p edpjatých prefabrikovaných nosník . Strukturální zesilování 
se však nemusí omezovat pouze na použití jedné konkrétní metody, metody lze 
kombinovat do takzvaných hybridních metod zesilovaní.  Je však nutné mít na pam ti, 
že výb r a návrh konkrétního ešení pro zesílení konstrukce závisí na dané konstrukci, 
požadavcích na takto zesílenou konstrukci, a p edevším na jejím stavebn  technickém 
stavu p ed samotným zesílením. 
 Zat žovací zkoušky jsou d ležitou inností v mnoha oborech,  stavebnictví 
nevyjímaje. I p es masivní rozvoj výpo etní techniky, její snadnou dostupnost, 
zdokonalování výpo etních program  a metod, na kterých jsou tyto programy 
postaveny, je mnohdy nejnázorn jší a nejvhodn jší ov ení chování konstrukce pomocí 
zat žovací zkoušky, a  už odpovídajícího modelu, nebo konstrukce reálné. Korektní 
výsledky ze zat žovací zkoušky závisí nejen na pe livém zvolení zat žovacích stav , ale 
také na vhodném výb ru m ících metod, m idel, rozmíst ní m ících bod  a oblastí 
na konstrukci a v neposlední ad  na samotném vyhodnocení a interpretaci výsledk  
zkoušky. 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je porovnání chování deskového železobetonového prvku a jeho 
zesílených variant p i zat žování. Díl ími cíli práce jsou návrh geometrie, vytužení 
a následného zesílení zkušebních prvk , a jejich zp sob zat žování a zvolení správných 
m ících metod pro záznam požadovaných veli in v pr b hu experimentálních 
zat žovacích zkoušek. Dále budou v rámci práce provedeny zkoušky pro ur ení 
fyzikáln  - mechanických parametr  materiál  použitých v experimentu, které budou 
sloužit jako vstupní údaje pro následný statický výpo et dle platných norem a p edpis  
a pro ú ely numerické nelineární analýzy pomocí metody kone ných prvk  programem 
ATENA. Porovnání navržených variant zesílení bude provedeno jak na základ  
vyhodnocených experimentálních zkoušek, tak jednotlivých dílc  v rámci experiment , 
statických výpo t  a numerických analýz. 
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3 PORUCHY A ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Stárnoucí infrastruktura a zvyšující se nároky na ní, zanedbaná údržba, p et žování, 
klimatické podmínky nebo z dnešního pohledu nedokonalé technologie používané 
v minulosti – to vše má za následek zrychlenou degradaci stavebních konstrukcí, které 
jsou sou ástí této infrastruktury. Jednou možností ešení je kompletní obnova 
doty ných konstrukcí, která bývá asto velmi nákladná a v sou asnosti také asov  
náro ná ve fázi p ípravy stavby. Druhou a n kdy nevyhnutelnou možností je sanace 
nebo rekonstrukce. S problémy se ale nesetkávají pouze stavby vytvo ené v minulosti. 
I p es dnešní vysp lé technologie a metody, které nám pomáhají s návrhem konstrukce 
i s pr b hem stavebních prací, se n které moderní konstrukce nevyhnou poruchám  
mnohdy už v raných fázích provozu. Tyto poruchy mohou být zavin ny chybou 
v projektu, nedodržením pracovních postup  nebo použitím nevhodných technologií 
[1]. 
 A  už konstrukce trpí konkrétními poruchami, nebo je pot eba zvýšit její únosnost, 
vhodným ešením je zesílení nebo sanace takovéto konstrukce. Existuje mnoho metod 
zesilování a sanací, které se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Tento vývoj je dán 
p íchodem nových materiál , technologií a postup , jak dané metody efektivn  
navrhovat, aplikovat a používat. 
 V této kapitole budou popsány typické poruchy betonových konstrukcí, p iblíženy 
n které používané metody pro zesilování a sanaci t chto konstrukcí a v záv ru budou 
detailn ji popsány zp soby zesilování pomocí vlákny vyztužených polymer . 

PORUCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Beton v r zných podobách je jeden z nej ast ji používaných materiál  ve stavebnictví. 
Mezi jeho p ednosti se adí: velká pevnost v tlaku, tvarová variabilita betonové 
konstrukce, nízké náklady na provoz a údržbu nebo nap íklad dlouhá životnost. Na 
druhou stranu se jedná o kvazi – k ehký materiál, ve kterém mohou vznikat trhliny, a  
už p i tahovém, i tlakovém namáhání. Nosné betonové konstrukce se v drtivé v tšin  
p ípad  navrhují jako železobetonové, nebo p edpjaté. Výztuž v betonu má za úkol 
p enášet tahová namáhání betonu, omezovat ší ku trhlin nebo trhliny zcela vylu ovat 
(u p edpjatého betonu). Pokud se procesy zp sobující degradaci konstrukce
(p edevším degradaci výztuže v betonu) neodhalí v as, mohou mít za následek
nevratné poškození ásti nebo i celé konstrukce a její neschopnost spolehliv
a bezpe n  plnit sv j ú el. Degradace a poruchy betonových konstrukcí mohou mít
n kolik podob a p í in a v tšinou se jedná o kombinaci n kolika faktor .
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Mimo níže blíže popsané problémy betonových konstrukcí m žeme mezi problémy 
také za adit:  

• chybný návrh konstrukce, nebo konkrétního detailu
• použití nekvalitních, nebo nevhodných materiál
• chyba p i provád ní stavby
• poruchy zp sobené mimo ádnou událostí (výbuch, náraz, zem t esení atd.)
• následky p et žování konstrukce, nevhodný zp sob užívání stavby.

KARBONATACE BETONU 
 Za b žných podmínek je beton velmi zásadité prost edí s pH vyšším jak 12. Pokud 
je ocelová výztuž chrán na takto zásaditým prost edím, funguje takzvaná pasivace 
výztuže, kdy na povrchu výztuže vzniká vrstva stabilních minerál , které zabra ují 
p ístupu vlhkosti a kyslíku a následné korozi výztuže. Problém nastává, když pH betonu 
klesne pod hodnotu 10. Proces redukce alkality betonového prost edí se nazývá 
karbonatace betonu a je zp soben prostupem oxidu uhli itého a vlhkosti do betonu. 
Pokud hloubka karbonatace dosáhne k ocelové výztuži, pasivace výztuže zaniká 
a výztuž koroduje [2]. 

KOROZE OCELOVÉ VÝTUŽE 
 Ocel za p ístupu vlhkosti a kyslíku koroduje. Koroze je elektrochemický proces, 
který zap í i uje úbytek samotného pr ezu výztuže, která už dále nem že spolehliv  
plnit svojí nosnou funkci. Koroze je také doprovázena expanzí p vodního objemu oceli 
p i oxidaci železa na hydroxid železitý. Zv tšování p vodního objemu výztuže v betonu 
má za následek tlak na okolí, odpadaní krycí vrstvy a okolního betonu a zrychlení celého 
degrada ního procesu [3]. Mimo jiné ke korozi p ispívá p ítomnost chlorid , které se 
používají nap íklad k chemickému posypu komunikací. 
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METODY ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Metod pro zesilování betonových konstrukcí existuje mnoho. Vzhledem k tématu této 
práci budou zám rn  vynechány zp soby zesilování a zvyšování únosnosti konstrukcí 
pomocí zm ny statického schématu, nap íklad zkrácením rozp tí nosných prvk . 
Vynechány budou rovn ž metody vkládání zcela nových konstrukcí a konstruk ních 
prvk  do stávající konstrukce a také zp soby a technologie pro sanaci betonových 
konstrukcí, které primárn  mají za úkol prodloužit životnost konstrukce, zlepšit její 
vizuální stav, ale p ímo nezlepšují zatížitelnost a spolehlivost konstrukce. Mezi tyto 
sana ní technologie m žeme za adit: použití sana ních nást ik  a st rek, injektáže 
trhlin a další. 

Metody a  už více i mén  používané v praxi lze rozd lit podle n kolika kritérií: 

• podle použitého materiálu – beton, ocel, kompozitní materiály
• podle polohy prost edku zesílení v i zesilovanému pr ezu – vnit ní/vn jší
• aktivní/pasivní p sobení zesílení – nep edpjaté/p edpjaté.

 V literatu e se lze setkat také s rozd lením na metody klasické a metody moderní. 
Mezi klasické metody zesilování se adí: zm na pr ezové plochy nosných prvk  
(nap íklad dobetonování ásti pr ezu), lepení vn jších ocelových prvk  do tažených 
ástí pr ezu, spínání pomocí ocelových profil  nebo také dodate né p edpínání. Do 

druhé kategorie pak spadají p edevším metody, p i kterých se uplat ují kompozitní 
materiály [1]. 

3.2.1 KLASICKÉ METODY ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCE ZM NOU PR EZOVÉ PLOCHY 
 Tato metoda spo ívá v p idání materiálu k p vodnímu prvku, ímž dochází 
k zv tšení jeho pr ezové plochy, tuhosti a únosnosti. Metoda je p edevším použitelná 
pro tla ené prvky – sloupy, nebo pro ohýbané prvky, kdy se vytvo í sp ažená deska na 
tla eném lící prvku, která má za následek zv tšení ramene vnit ních sil a celkové 
tuhosti. V n kterých p ípadech také nová monolitická deska zajistí lepší spolup sobení 
konstrukce jako celku. Nová ást se vytvá í nej ast ji z vyztuženého betonu, která 
m že, ale nemusí být p ipojená k p vodnímu pr ezu nap íklad sp ahovací výztuží 
vlepenou do p vodního prvku.  

I když se m že zdát, že se jedná o jednoduchou a ú innou metodu zesílení 
betonových konstrukcí, tak její hlavní nevýhody tkví v pom rn  složitém vytvá ení 
samotné dobetonávky. Tento problém se vyskytuje p edevším u svislých konstrukcí, 
kde je nutné dokonale napojit novou ást k p vodní v horních ástech konstrukce (pod 
stropem). Další d ležitou nevýhodou, která m že rozhodovat p i použití metody, je 
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zv tšení dimenzí stávajících prvk . Tato zm na nebývá zanedbatelná a m že negativn  
zasáhnout do p vodní dispozice objektu. Mimo jiné je nutno myslet na fakt, že zv tšení 
pr ezu nosných prvk  znamená navýšení vlastní tíhy konstrukce a že nová ást 
pr ezu, pokud je vytvo ená na zatížené konstrukci, vzdoruje pouze novému zatížení, 
které má hodnotu v tší, než je zatížení v moment  zesilování. Tento efekt se dá ovlivnit 
do asným odleh ením konstrukce – odstran ním ásti stálého zatížení, 
podstojkováním atd [3]. 

ZESILOVÁNI POMOCÍ VN JŠÍCH OCELOVÝCH PRVK  
 Metodu zesilování pomocí vn jších ocelových prvk  lze rozd lit do dvou 
samostatných kategorií – zesilování pomocí lepených ocelových i obdobn  kotvených 
lamel, nebo spínáním stávající konstrukce, nej ast ji pomocí ocelových válcovaných 
profil . 

V 60. letech minulého století se ve Francii provád ly první zkoušky zesilování 
železobetonových nosník  pomocí ocelových lamel lepených k betonovému podkladu 
epoxidovým lepidlem. Postupem asu se technologie za ala používat nap í  celým 
sv tem pro zesilování nejen nosných ástí pozemních staveb, ale i mostních konstrukcí 
[4]. Princip spo ívá v lepení tenkých lamel vytvo ených z ocelového plechu (tlouš ky 
b žn  do 12 mm a ší ky maximáln  200 mm) pomocí epoxidového lepidla. Lepení m že 
být v p ípad  pot eby dopln no mechanickým kotvením šrouby lepenými do 
vyvrtaných otvor  v p vodním pr ezu. Zesilování m že být jak na ú inky ohybového 
momentu, tak posouvající síly. V p ípad  zvýšení únosnosti v ohybu se lamely lepí na 
tažený povrch prvku, kdy je podélná osa lamely rovnob žná s podélnou osou 
zesilovaného prvku. Pokud se jedná o zlepšení únosnosti ve smyku, tak se lamely 
umís ují na bo ní plochy pr ezu, bu  svisle, nebo kolmo na p edpokládaný sm r 
smykových trhlin. 

Obr. 1 Zesílení dobetonováním pr ezu. Vlevo p íklad zesílení sloupu, vpravo p íklad zesílení stropní 
konstrukce 
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 Výhoda tohoto typu zesilování spo ívá v relativn  jednoduché technologii, kdy se 
lamely jednoduše nalepí na zesilovaný pr ez. Dalšími výhodami jsou: malá stavební 
tlouš ka lamel a cenová dostupnost oceli. Avšak metoda má také n kolik nevýhod. 
Jednou z nich je omezená odolnost oceli v i pov trnostním vliv m, kdy je nutné takto 
instalované zesílení proti nim chránit a udržovat. Výraznou roli hraje i hmotnost lamel, 
která m že init až 100 kg. Proto je nutné zajistit zdvihací za ízení, které bude lamelu 
fixovat v ur ené poloze v pr b hu montáže a tuhnutí lepidla. Problém nastává 
i v p ípad  pot eby zesilováni nap íklad k ížem vyztužených desek, kdy je nutno lamely 
k ížit [3]. 
 Vzhledem k rozvoji kompozitních materiál  a jejich snazší dostupnosti se tato 
metoda v dnešní dob  prakticky nepoužívá, avšak byla p ímým p edch dcem 
technologie zesilování kompozitními lamelami, která bude blíže popsána níže. 

 S druhou skupinou zesilování pomocí ocelových prvk , kterou m žeme nazvat 
spínáním, se lze v praxi setkat ast ji. Metoda je ú inná a jednoduchá na provedení 
p edevším pro prvky namáhané axiálním tlakem. Aplikace zesílení je velmi jednoduchá. 
Princip spo ívá v okování p vodního železobetonového pr ezu pomocí ocelových 
prvk . Nej ast ji se používá plochá ocel v kombinaci s válcovanými profily. P sobení 
takto vytvo eného zesílení m že být pasivní, nebo teoreticky aktivní. Rozdíly konkrétní 
pasivní a aktivní verze lze jednoduše popsat na pravoúhlém pr ezu, nap íklad sloupu 
(viz Obr. 3). P i pasivním zesilování se na každý roh sloupu p iloží ocelové úhelníky, 
které se následn  navzájem sva í pomocí vodorovné ploché oceli. V p ípad  aktivního 
zesilování se mohou použít nap íklad válcované profily tvaru U, které se umísti na dv  
protilehlé plochy sloupu a navzájem se sepnou pomocí ocelových svorník  a matic. P i 
dotahování matic pak vzniká ve svorníku tahová síla, která se p es vodorovné ocelové 
profily p enáší do zesilovaného prvku. Metoda je použitelná i pro zesílení nosník , ale 
vzhledem k její pracnosti se používá zcela výjime n .  

Obr. 2 Princip metody zesilování pomocí lepených ocelových lamel 
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 ZESILOVÁNÍ DODATE NÝM P EDP TÍM 
 P edpínání je efektivní metoda jak u nov  budovaných, tak u zesilovaných 
konstrukcí. P edp tí p sobí aktivn  na konstrukci a mimo zvýšení ohybové a smykové 
únosnosti p ispívá k omezení vzniku a ší ky trhlin, pomáhá snižovat ší ku již existujících 
trhlin a redukuje deformace konstrukce. Dodate né p edp tí u zesilovaných konstrukcí 
se realizuje ve v tšin  p ípadu jako vn jší p edp tí. I když je možno použít i p edp tí 
vnit ní, tak vzhledem k jeho náro né realizaci se používá jen ve výjime ných p ípadech. 
Jako prost edky pro p edpínání se používají p edpínací lana, p ípadn  nesoudržné 
kabely nebo p epínací ty e. Tlaková síla vzniklá p edepnutím se do konstrukce p enáší 
pomocí dodate n  vytvo ených kotevních oblastí. 
 Vhodným návrhem dráhy p edpínací výztuže lze do konstrukce p enášet nejen 
tlakovou normálovou sílu, ale i síly radiální. Radiální síly vznikají p i zm n  sm ru 
p edpínací výztuže. Konstruk n  se zm na sm ru p edp tí realizuje pomocí deviátor  
p edp tí. Možné zp soby vedení p edpínací výztuže jsou znázorn ný na Obr. 4. 
 Vedle zmín né výhody aktivního p sobení na konstrukci lze za adit také variabilitu 
v rozsahu aplikované p edpínací síly a tím i vlivu p edp tí na konstrukci. Mezi nevýhody 
m žeme za adit nutnost pe livého návrhu p edevším s ohledem na stavebn  
technický stav zesilované konstrukce, nutnost chránit p edpínací výztuž proti 
pov trnostním vliv m, které mohou zp sobit její korozi, a vyšší cenovou náro nost této 

Obr. 3 P íklad pasivního a aktivního zp sobu zesílení sloupu 
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metody. Na druhou stranu však dob e navržené a kvalitn  provedené zesílení pomocí 
dodate ného p edp tí m že ve výsledku mít velmi p íznivý vliv na chování a stav 
konstrukce a výrazn  zvýšit její únosnost a spolehlivost. 

 

3.2.2 METODY ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ 
VLÁKNY VYZTUŽENÝCH POLYMER  

A koliv se první použití kompozitních materiál  pro stavební konstrukce realizovalo už 
v 70. letech minulého století, ve srovnání s konven ními materiály se stále jedná 
o materiály používané jen v ojedin lých p ípadech, p edevším v aplikacích, kde 
možnost použití klasických materiál  není možné, nebo by bylo velmi neekonomické, 
a  už ve fázi realizace, nebo provozu. V roce 1996 CEB (European Committee for 
Concrete) sestavila tým odborník , kte í mají za úkol navrhovat a sestavovat 
doporu ení, zásady a p edpisy pro navrhování a  už nových konstrukcí, i zesilování 
stávajících konstrukcí pomocí FRP (Fibre Reinforced Polymer) [5]. Postupem asu se 
zdokonalují nejen tyto p edpisy a doporu ení, ale i samotné materiály, jejich výroba 
a technologie pro jejich aplikaci. FRP se stává také více ekonomicky dostupn jším 
materiálem. Mimo samotný tým sestavený CEB se o vývoj a výzkum, a  už samotných 
materiál , jejich zkoušení, nebo použití v konstrukcích zajímá velká ada institucí 
a odborník . 
 Vlákny vyztužené polymerové materiály se skládají z nosných vláken, nej ast ji 
vyrobených z uhlík , skla nebo aramidu, které dávají výslednému kompozitu jeho 
hlavní vlastnosti, jako jsou pevnost a modul pružnosti. Jednotlivá vlákna jsou navzájem 
spojena matricí vytvo enou z epoxidové prysky ice. Matrice má za úkol zajistit p enos 

Obr. 4 Možné zp soby vedení dodate ného externího p edp tí. Shora: pod stávajícím pr ezem, v úrovní 
stávajícího pr ezu, uvnit  pr ezu (nap íklad uvnit  komory mostního nosníku) 
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nap tí mezi jednotlivými vlákny, jejich spolup sobení a také zajiš uje ochranu 
samotných vláken p ed p sobením vn jších vliv  (nap íklad p sobení agresivního 
prost edí nebo ohn ). 
 Takto vytvo ené kompozity narozdíl od b žn  používaných výztuží do betonu 
vykazují lineárn  pružné chování až do porušení. Proto p i navrhování konstrukcí (a  už 
vyztužených pouze FRP, nebo kompozity zesílených) je nutno mít vždy na pam ti, že 
FRP  nemá  mez  kluzu,  která  je  typická  pro  ocelovou  výztuž  (viz  Obr.  5).  I  když  mají  
kompozity obecn  násobnou pevnost oproti ocelovým výztužím, tak vzhledem 
k lineárnímu chování až do porušení a menšímu limitnímu pom rnému p etvo ení na 
mezi pevnosti m že nevhodn  navržená konstrukce p i extrémním zatížení selhat 
náhle a bez p edchozího varování ve form  nadm rných deformací. 

 Použití kompozitních materiál  v betonových konstrukcích lze rozd lit do dvou 
základních skupin, a to na výztuž vnit ní a výztuž vn jší. Do skupiny vnit ních 
kompozitních výztuží m žeme za adit výztužné vložky ve form  ty í, sítí nebo 
rozptýlených vláken. Výztuže z této skupiny se využívají p edevším pro nov  budované 
konstrukce, kdy se kompozitní výztuž používá obdobn  jako výztuž kovová. Jako 
jedinou výjimku by se dala zmínit metoda NSM (Near Surface Mounted), která se sice 
svou polohou nachází uvnit  pr ezu, ale jedná se o metodu zesilování stávajících 
konstrukcí, kdy se FRP výztuž dodate n  lepí do drážek vytvo ených v zesilovaném 
prvku. Druhou (a pro tuto práci podstatn jší) skupinou jsou kompozitní výztuže 
nacházející se vn  pr ezu. Tyto se používají,  jak už je z ejmé, práv  pro strukturální 
zesilování stávajících konstrukcí. Nemusí se jednat pouze o konstrukce betonové, ale 
i zd né, kovové, i d ev né. Text této práce bude zam en pouze na konstrukce 
betonové. 

Obr. 5 Deforma ní diagram FRP a  ocelové výztuže 
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 FRP používané pro zesilování betonových konstrukcí jsou dostupné ve dvou 
formách. První z nich jsou tkaniny, které jsou tvo eny bu  z jednosm rn  nebo 
obousm rn  vedených vláken. Tyto tkaniny mohou být vyráb ny bez nebo 
s impregnací epoxidovou prysky icí. V p ípad  tkanin bez impregnace se impregnace 
provádí p ímo b hem aplikace tkaniny, kdy samotná tkanina tvo í výztužnou ást 
systému a prysky ice má za úkol spojení jednotlivých vláken navzájem a zajišt ní 
p enosu nap tí mezi nimi. Dále prysky ice zastupuje také funkci adhezního spojení 
mezi FRP a konstrukcí. Impregnované tkaniny jsou už opat eny matricí ve form  
epoxidové prysky ice a na konstrukci se lepí pomocí výrobcem ur eného lepidla [6]. 
 Obdobná technologie je použitá pro kompozitní lamely. Ty jsou na rozdíl od tkanin 
v drtivé v tšin  s jednosm rnou orientací nosných vláken, a jsou už z výroby dodávány 
ve form  „tuhých“ prvk , které se následn  lepí na zesilovanou konstrukcí pomocí 
epoxidového lepidla (obdobn  jako u impregnovaných tkanin). 
 Obecn  se tkaniny používají pro zesilování, kdy je vhodné „obalit“ zesilovaný 
pr ez. Takové p ípady mohou nastat p i zesilování sloup , zesilování na ú inky 
zp sobené smykovými, nebo kroutícími silami. Použití lamel se nabízí pro zesilování 
vodorovných konstrukcí pro zvýšení ohybové únosnosti, kdy se lamely lepí rovnob žn  
s podélnou osou prvku. Možné zp soby použití tkanin a lamel je znázorn no na 
Obr. 6 [7]. 

 
 Výše zmín né zp soby použití FRP, kdy se externí výztuž pouze lepí na zesilovaný 
pr ez, je možné nazvat výztuži pasivní – bez aktivního p sobení na konstrukci. Výztuž 
se podílí na únosnosti pr ezu pouze p i zvýšení p sobícího zatížení nad hodnotu, p i 
které bylo zesílení aplikováno. Existuje i varianta, která umož uje p sobení externí 
výztuže jako aktivního zesílení. Jedná se o technologii p edpjatých kompozitních lamel. 

Obr. 6 Možnosti použití FRP materiálu pro zesilování 
konstrukcí 
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Výhody metody jsou spole né s výhodami dodate ného p edpínání konstrukcí, 
zmín nými v p edchozí kapitole. Mimo to m žeme mezi další výhody za adit malou 
stavební výšku systému nebo odolnost kompozitu v i pov trnostním vliv m. Existuje 
více komer n  dostupných typu systém  pro p edpínání externích FRP lamel, avšak 
princip technologie z stává stejný. Konce p edpínaných lamel se kotví pomocí 
speciálních ocelových kotev, které mohou být do asné, nebo trvalé. Kotvy se fixují 
k zesilované konstrukci pomocí hmoždin i vlepovaných šroub . P edpínací síla se do 
lamel vnáší pomocí zmín ných kotev, nebo p ípravk , do kterých se upne konec lamely, 
a pomocí hydraulického válce i šroub  se lamela p edepne (viz Obr. 7) [8]. Následn  
se konce lamely zafixují v kotevních oblastech a lamela se po své délce bu  nalepí (jako 
p i klasickém pasivním zesílení), nebo se ponechá ve své délce volná a p edpínací síla 
se pak do konstrukce p enáší p edevším prost ednictvím kotev [3]. Jako nejvýrazn jší 
nevýhodu technologie lepených p edpjatých FRP lamel lze zmínit komplikovaný, 
mnohdy až nemožný návrh trasovaní, který je možno u klasického dodate ného 
p edpínání realizovat snadno a vedení p edpínací výztuže m že být prakticky libovolné. 
Výhodou je možnost použití v tšího p edpínacího nap tí než p i použití ocelové 
p edpínací výztuže. Otázkou z stává dlouhodobé chování FRP výztuže p i takto vysoké 
úrovní nap tí vzhledem k její relaxaci a únavovému namáhání zp sobeného 
rozkmitem p sobícího nap tí.  
 

 
 
  

Obr. 7 Detail kotevní oblasti p i p edpínání FRP lamely [8] 
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4 ZAT ŽOVACÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

I p es nezastavitelný rozvoj výpo etní techniky, metod, postup  a p edpis  pro 
posuzování stavebních konstrukcí, vývoj výpo etních program  pro jejich analýzu, 
pomocí kterých lze takm  p esn  stanovit odezvu konstrukce na p sobící zatížení 
nebo její chování v pr b hu životnosti, je n kdy obtížné takový model sestavit. Problém 
m že vzniknout p i absenci pot ebného množství správných vstupních údaj , jako 
mohou být materiálové charakteristiky, okrajové podmínky, i míra spolup sobení 
jednotlivých konstruk ních prvk . Nesprávn  definovaný a vyhodnocený výpo tový 
model m že vést k chybám ve výsledcích, které se mohou diametráln  lišit od reálného 
chování posuzované konstrukce. 
 Jednou z možností, jak lze zjistit a ur it chování, a  už existující konstrukce, její 
prototypové ásti nebo nap íklad zmenšeného modelu, je zat žovací zkouška. P i 
vhodném uspo ádání, sledování a m ení správných veli in s ohledem na cíle, které má 
provedená zat žovací zkouška splnit, nám její správné provedení a vyhodnocení m že 
dát v rný obraz toho, jak konstrukce funguje. 
 Pot eba zat žovacích zkoušek ve stavebnictví m že vyvstat z mnoha d vod . 
Nej ast ji se m že jednat o laboratorní zkoušky dílc , konstruk ních celk  nebo celých 
konstrukcí, a  už v plné velikosti nebo jejich zmenšených model . Tyto zkoušky se 
provád jí nap íklad pro ov ení správnosti postup  použitých pro jejich návrh, ov ení 
chování použitých materiálu nebo ov ení modelu konstrukce p ed její realizací. 
Obdobné d vody provád ní zat žovacích zkoušek mají také zkoušky provád né na již 
zhotovených konstrukcích. S tímto typem zkoušek se m žeme setkat nej ast ji 
u most  a lávek. Tento typ zkoušky slouží p edevším pro verifikaci 
p edpoklad  a výpo tových model  použitých pro jejich návrh. Hlavní rozdíl oproti 
první zmín né skupin  je, že zkoušky na zhotovených konstrukcích se b žn  neprovádí 
až do dosažení meze únosnosti konstrukce, což je vzhledem k tomu, že má zat žovaná 
konstrukce dále plnit sv j ú el, logické. I p es to, že na zkoušenou konstrukci m že být 
b hem zat žování aplikováno extrémní zatížení (viz Obr. 8) [9], než které na ní bude 
b hem její životnosti p sobit, tak se  konstrukce nemusí ani z daleka p iblížit hranici 
své limitní únosnosti a m že dále bezpe n  plnit sv j ú el. Zat žovací zkoušky 
existujících konstrukcí mohou být také efektivním zp sobem pro stanovení jejich 
aktuálního stavu a možné zatížitelnosti. Nap íklad v p ípad  zm ny ve zp sobu užívání, 
kdy je vyžadována vyšší intenzita užitného zatížení, avšak statickým výpo tem nelze 
s požadovanou jistotou ur it, zda-li je konstrukce pro požadované zatížení dostate n  
únosná. 
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 Základní rozd lení, zp sob vyhodnocení, požadavky a ustanovení pro provád ní 
statických zat žovacích zkoušek stavebních konstrukcí  obsahuje  norma SN  73 2030 
Statické zat žovací zkoušky stavebních konstrukcí z roku 2019 [10]. Mimo to zmín nou 
normu dopl ují nap íklad normy  SN 73 6209  Zat žovací zkoušky mostních objekt  
[11] nebo SN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí [12].  Dopl ujících 
norem a ustanovení existuje celá ada, v závislosti na  typu konstrukce, nebo materiálu, 
ze kterého je zkoušená konstrukce vyrobena. Normy pro  zat žovací zkoušky také úzce 
souvisí s platnými normami pro navrhování konstrukcí. 
  
Cíle statických zat žovacích zkoušek dle SN 73 2030 [10] mohou být nap íklad: 
 

• ov ení spolehlivosti konstrukce 
• ov ení výpo etních model , p edpoklad  p i jejich sestavování nebo získání 

vstupních údaj  pro jejich sestavení 
• ov ení spolehlivosti, pokud existují pochyby o shod  a provedení konstrukce 
v i jejímu návrhu 

• ov ení spolehlivosti, i chování konstrukce, v p ípad , že nelze bezpe n  zjistit 
pot ebné vstupní údaje pro její výpo et, 

 
dále norma d lí zat žovací zkoušky na druhy podle: 
 

• zp sobu hodnocení výsledk  (zat žovací zkoušky provád né do meze 
únosnosti, nebo bez dosažení meze únosnosti) 

• ú elu zat žovací zkoušky (pr kazní, prototypové,  kontrolní, zkoušky stávajících 
konstrukcí, studijní, experimentální, zkoušky v rámci vývoje). 

 

Obr. 8 Statická zat žovací zkouška lávky pro p ší v pražské Troji [9] 
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 Zat žovací zkoušky stavebních konstrukcí nezahrnují pouze samotné provedení 
zat žovací zkoušky a její vyhodnocení, ale adu p ípravných krok , které je nutno 
realizovat p ed zahájením zat žovací zkoušky. Obecn  se tyto kroky týkají: 
 

• shromážd ní údaj  o konstrukci (shromážd ní projektové dokumentace, 
statických výpo t , údaje z období realizace stavby v etn  mimo ádných 
událostí, pasport stavby a další) 

• vytvo ení podklad  pro statickou zat žovací zkoušku (definování ú elu a cíl  
zkoušky, návrh zat žovacích stav  a rozvah, zp sob m ení veli in a jejich 
p ibližné hodnoty, ur ení zp sobu hodnocení zkoušky) 

• vypracování programu samotné zat žovací zkoušky, který definuje asový 
harmonogram zkoušky, zkoušené konstruk ní prvky, zp sob m ení a záznamu 
m ených veli in, souhrn d ležitých informací z p edešlých dvou bod , nebo 
specifické požadavky zkoušky p edevším s ohledem na bezpe nost. 

 
 Norma [10] mimo zmín né definuje také požadavky na provád ní zkoušek 
s ohledem na minimalizaci chyb a nejistot m ení, specifikuje pot ebné citlivosti 
m idel a odchylky v intenzit  p sobícího zatížení. 
 Na základ  p edpokládaných únosností zkoušené konstrukce, nebo požadované 
hodnoty zatížení, které má konstrukce p enést, se sestaví zat žovací postup, který 
obsahuje konkrétní hodnoty zatížení aplikované v postupných krocích v ur eném 
asovém  sledu.  SN  73  2030  zavádí  takzvaný  základní  zat žovací  postup,  který  se  

sestává z n kolika krok  podle stupn  silových ú ink  zatížení na konstrukci. Tyto 
stupn  jsou definovány takto: 
 

• E0 – výchozí zatížení (vlastní tíha, neodstranitelné stálé zatížení) 
• E1 – ú inek od charakteristické hodnoty stálého zatížení 
• E2 – ú inek od charakteristické kombinace stálého a užitného zatížení 
• E3 – ú inek od návrhové kombinace stálého a užitného zatížení. 

 
asový pr b h základního zat žovacího postupu znázor uje obrázek Obr. 9 [10]. Po 

dosažení kroku, který odpovídá stupni E3, se konstrukce odleh í a následn  se zkouška 
ukon í, nebo se pokra uje dalším krokem, kdy je maximální zatížení rovno 1,1 až 1,2 
násobku hodnoty E3.  Každý  další  krok  je  op t  o  10  %  až  20  %  zv tšen  oproti  
p edchozímu. Po každém kroku je možno konstrukci odleh it na hodnotu E1 
(v tev „a“ Obr.9), nebo pokra ovat bez odleh ování (v tev „b“). 
 V rámci experimentální ásti práce a povaze zat žovacích zkoušek byl zvolen 
nejjednodušší zat žovací postup, kdy se zatížení postupn  bez odleh ování zvyšovalo 
až do porušení zkoušeného prvku. B hem postupného zat žování se pouze p i ur itých 
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úrovních zatížení další zat žování pozastavilo na dobu nezbytn  nutnou pro 
zaznamenání rozvoje trhlin a po ízení fotodokumentace. 

 V neposlední ad  zmi ovaná norma také popisuje zp sob hodnocení výsledk  
zat žovacích zkoušek, jejich interpretaci a postup pro ur ení odolnosti konstrukce 
z hlediska mezního stavu únosnosti a použitelnosti, obsah výstupního protokolu 
o zat žovací zkoušce a p ílohy, které blíže specifikují n které obecné ásti normy podle 
materiál  zkoušené konstrukce. Tyto p ílohy se týkají betonových, zd ných, ocelových 
a d ev ných konstrukcí. 
 Vzhledem ke skute nosti, že náplní této práce není stanovování charakteristické 
nebo návrhové únosnosti zkoušených dílc , p ípadn  jejich posuzování z hlediska 
mezních stav , bude detailn jší popis t chto hodnocení zám rn  vynechán. Avšak 
vzhledem k provedeným experiment m je vhodné zmínit zp soby, které se považují za 
dosažení meze únosnosti zkoušené konstrukce i prvku. Tyto zp soby jsou zmín ny 
v p íloze A. Betonové konstrukce v SN 73 2030 [10]. Norma za dosažení meze 
únosnosti betonové konstrukce považuje: 
 

• ztrátu stability tvaru konstrukce nebo její ásti 
• neustálené p etvá ení konstrukce p i konstantním zatížení 
• drcení betonu 
• p etržení nebo vybo ení výztuže 
• posun ve smykových trhlinách 
• u ohýbaných prvk  pr hyb v tší než 1/50 rozp tí 
• jiné trvalé porušení konstrukce. 

Obr. 9 Základní zat žovací postup dle SN 73 2030 [10] 
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 ÍCÍ METODY, SNÍMA E A ZA ÍZENÍ POUŽÍVANÉ P I 
ZAT ŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH 

Vedle zvolení typu zat žovací zkoušky, výb ru vhodných zkoušených konstruk ních 
prvk , pr b hu a vyhodnocení zkoušky je d ležitou sou ástí, bez které by samotná 
zkouška nem la smysl, m ení, sb r a ukládání nam ených dat v pr b hu zkoušky. 

 Základní celek pro jednoduché m ení a záznam p i zat žovacích zkouškách se 
sestává z m ícího za ízení, které zpravidla nem í p ímo požadovanou veli inu 
(posun, sílu, pom rné p etvo ení), ale m í vhodnou elektrickou veli inu (nap tí, proud, 
odpor). Tyto hodnoty se následn  p enášejí do m ící sb rnice – úst edny, kde se 
nam ené hodnoty elektrických veli in podle známých fyzikálních, nebo empirických 
vztah  p evedou na požadovanou jednotku. Dále budou v kapitole p iblíženy n které 
sníma e a za ízení a principy m ení b žn  používané p i statických zat žovacích 
zkouškách stavebních konstrukcí, p edevším pak ty použité p i experimentu v rámci 
této práce. 
 
 M ENÍ SÍLY 
 Silom ry m žeme rozd lit do dvou základních kategorií – silom ry založené na 
deformaci a silom ry založené na piezoelektrickém jevu. Silom ry založené na 
deformaci využívají ve své podstat  tenzometrii a Hooke v zákon, kdy ze známého 
pom rného p etvo ení a modulu pružnosti je možné vypo ítat nap tí v materiálu 
silom ru a nap tí následn  p evést na sílu. Piezoelektrické silom ry využívají, jak už 
z názvu skupiny vyplývá, takzvaný piezoelektrický jev, kdy se p i deformaci 
piezoelektrické látky (nej ast ji krystalu k emene) generuje elektrické nap tí. Ze 
známého nap tí a charakteristiky krystalu je možno stanovit i p sobící sílu. Silom ry se 
vyrábí pro m ení tlakové, tahové, tlakové i tahové síly, nebo kroutícího momentu. 
M ení síly m že probíhat také prost ednictvím m ení tlaku, nap íklad tlaku 
v hydraulickém systému. Avšak sníma e pro m ení tlaku pracují na stejném principu 
jako klasické silom ry [13]. 
 

SNÍMA SB RNICE VYHODNOCOVACÍ 
ZA ÍZENÍ

Obr. 10 Základní schéma sb ru dat p i zat žovacích zkouškách 
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Obr. 11 Tenzometrický silom r 

 

Obr. 12 Piezoelektrická silom rná podložka 

 
 M ENÍ POSUN  (DEFORMACÍ) 
 Pro m ení posun  existuje celá ada metod. Zvolení konkrétní metody závisí na 
velikosti o ekáváného posunu, pot ebné p esnosti m ení možnostem p ístupu 
k m enému místu. Metody m žeme rozd lit na: 

• mechanické (úchylkom ry, pr hybom ry, posuvná m idla) 
• optické (nivelace, videoextenzometry) 
• hydrostatické (na principu spojených nádob – vodováha) 
• elektrické (induk nostní sníma e dráhy, potenciometrické sníma e, kapacitní 

sníma e atd.) 

 P i m ení deformací b hem zat žovacích zkoušek se v sou asnosti nejvíce využívá 
induk nostních sníma  dráhy a potenciometrických sníma . Induk nostní sníma e 
fungují na principu elektromagnetické indukce, kdy je sníma  tvo en soustavou cívek 
a jádra. P i pohybu jádra v i cívce dochází ke zm n  vlastní induk nosti cívky. 
Potenciometrické sníma e zase využívají zm nu odporu sníma e vlivem pohybu jezdce 
po odporové dráze. Potenciometrické sníma e mohou být lineární nebo rota ní. 
U rota ních sníma  je lineární posun p eveden pomocí lanka se závažím a kladky na 
pohyb rota ní [14]. 
 

 

Obr. 13 R zné druhy induk nostních sníma  dráhy 
 

Obr. 14 Potenciometrický sníma  dráhy 
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 M ENÍ POM RNÝCH DEFORMACÍ 
 P i provád ní zat žovacích zkoušek je žádoucí znát krom  p sobících sil 
a deformací také nap tí ve zkoumaném materiálu. V sou asné dob  však neexistuje 
žádná metoda, která by umož ovala p ímé m ení napjatosti. Avšak je možno stanovit 
nap tí nep ímo na základ  Hookova zákona, modulu pružnosti materiálu a pom rného 
p etvo ení. M ením pom rných deformací se zabývá tenzometrie a zahrnuje soubor 
m ících prost edk  a metod pro jejich stanovení. Prost edky pro m ení pom rných 
deformací se nazývají tenzometry. Op t jako u p edešlých sníma  m žeme 
i tenzometry rozd lit do základních skupin podle jejich konstrukce a zp sobu m ení 
p etvo ení na tenzometry [14]: 

• mechanické 
• optické 
• strunové 
• pneumatické 
• fotoelastimetrické 
• elektrické. 

 
 Ve stavebnictví se pro pot eby m ení pom rných deformací používají asto 
tenzometry mechanické, které se skládají z mechanického, i digitálního úchylkom ru 
a m ící základny o známé délce (nap íklad Hollan v m stek). Dále tenzometry 
strunové, které fungují na zm n  frekvence kmitu struny tenzometru vlivem zm ny její 
délky. V experimentální ásti práce byly použity fóliové odporové tenzometry, ze 
skupiny elektrických tenzometr , které jsou vzhledem k jejich jednoduché instalaci 
a cen  hojn  používanými. Odporové tenzometry se skládají ze spodní nosné a horní 
ochranné fólie, mezi kterými se nachází vodivá m ící m ížka. Vlivem zm ny délky 
tenzometru se zkracuje i prodlužuje i m ící m ížka. Tato zm na má za následek 
i zm nu pr ezové plochy vodi  m ížky, a tudíž i zm nu jejího odporu. Na základ  
zm ny odporu lze stanovit zm nu délky tenzometru a tím i pom rné p etvo ení. 
Zm na odporu tenzometru je však velmi malá a není efektivní tuto zm nu m it p ímo. 
Vhodným zp sobem m ení je zapojení tenzometru do Wheatstoneova m stku. Tento 
m stek se skládá (dle jeho uspo ádání - plný most, p lmost, vrtmost) z p íslušného 
po tu aktivních tenzometr  a pevných rezistor  o stejném jmenovitém odporu, nebo 
neaktivních tenzometr  pro teplotní kompenzaci tenzometr  aktivních. Následn  se 
m stek napájí stejnosm rným nap tím a zárove  se m í nap tí na opa ných v tvích 
m stku. Pokud je odpor všech rezistor  shodný m ené nap tí bude nulové a m stek 
bude vyvážený. Zm na odporu tenzometru zp sobí rozvážení m stku. Z nam eného 
elektrického nap tí a známého odporu ostatních rezistor  se ur í zm na odporu 
tenzometru [13]. 
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Obr. 15 R zné typy lineárních fóliových tenzometr  

 
Obr. 16 R zné typy tenzometrických r žic 

 
K dostání je široké spektrum druh , tvar  a velikostí fóliových odporových 

tenzometr . Volba konkrétního, nejen fóliového tenzometru, závisí nap íklad na 
m eném materiálu, kdy pro homogenní materiály (ocel, plast) m žeme použít 
tenzometry s kratší m ící m ížkou (základnou) než v p ípad  nehomogenních 
materiál  (beton, zdivo). Dále zvolení tvaru a sm ru jednotlivých m ížek závisí na sm ru 
a druhu nap tí, které chceme m it, prost edí, ve kterém se tenzometr bude nacházet, 
nebo dob  trvání m ení.  
 
 SB R A VYHODNOCOVÁNÍ NAM ENÝCH VELI IN 
 V sou asnosti se v drtivé v tšin  p ípad  ke sb ru dat ze sníma  používají 
digitální m ící úst edny, které dokáží kontinuáln  se zvolenou vzorkovací frekvencí 
zaznamenávat data ze sníma  a pomocí software p evád t m ené elektrické veli iny 
p ímo na hodnotu síly, posunu, nap tí, teploty atd. M ící úst edny se liší p edevším 
po tem vstupních kanál . V p ípad  jednodušších sb rnic s mén  kanály je jejich 
sou ástí také jednoduché zobrazovací za ízení, které dokáže p ímo zobrazovat 
nam ené hodnoty. ast ji se m ící úst edny používají spole n  s po íta em, který 
zajiš uje funkci zobrazovacího za ízení, vyhodnocovacího za ízení a úložišt  dat. Krom  
zobrazování m ených veli in v reálném ase p i provád ní m ení m ící úst edny 
umož ují zápis a uložení dat pro pozd jší vyhodnocení [13].  

 
Obr. 17 Univerzální m ící úst edna HBM QuantumX 

MX840B 

 
Obr. 18 Úst edna pro tenzometrické m ení HBM 

QuantumX MX1615B 
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5 NÁVRH A VÝROBA DÍLC  PRO EXPERIMENT 

Tato práce se bude dále zam ovat na p ípravu, realizaci a vyhodnocení experimentu, 
stanovení fyzikálních a mechanických parametr  materiál  a také na numerické 
a statické výpo ty a analýzy. V této kapitole bude p iblížen p edb žný návrh deskových 
dílc , jejich výroba a p íprava pro experiment – zat žovací zkoušky. 
 Hlavním cílem experimentální ásti bylo navrhnout základní železobetonový 
deskový prvek, který bude dále zesilován. Zesílení bylo navrženo pomocí externí, 
dodate n  lepené kompozitní výztuže, sp ažené betonové desky a kombinace t chto 
zp sob  zesílení. Vyhotovené a zesílené dílce (v etn  jednoho nezesíleného pro 
porovnání) byly následn  podrobeny statickým zat žovacím zkouškám. Na základ  
vyhodnocených výsledk  zat žovacích zkoušek bylo provedeno srovnání jednotlivých 
zesílených variant, jak s ostatními zesílenými prvky, tak s nezesílenou verzí. 
 Jako základní dílec byla zvolena deska o rozm rech 2200 x 600 x 120 mm. Rozm ry, 
p edevším pak ty p dorysné, byly voleny s ohledem na snadn jší manipulaci a co 
možná nejsnazší výrobu. Výška desky byla zvolena na základ  p edb žných statických 
výpo t  a možností zkušebního za ízení. Celkem se pro experiment vyrobily ty i 
shodné desky (shodné rozm ry, vyztužením a použitým betonem). První deska sloužící 
jako referen ní byla ponechána nezesílená, zbylé t i desky byly zesíleny. První byla 
varianta zesílení pomocí FRP lamel, pro druhý typ zesílení se zvolila betonová 
deska – nadbetonávka, sp ažená s p vodní železobetonovou deskou a posledním 
typem zesílení byla kombinace dvou p edešlých – FRP lamel v kombinaci se sp aženou 
deskou. 

 
 Všechny p ípravné práce probíhaly v prostorách dílen Ústavu stavebního 
zkušebnictví v areálu Fakulty stavební. Následná betonáž dílc , zkušebních t les, 
sp ažených desek a lepení lamel se realizovala vzhledem k v tší prostorové náro nosti 
v centru AdMaS. Zde probíhaly i samotné zat žovací zkoušky. 
  

Obr. 19 Rozm ry základní desky a desky s nadbetonávkou 



31 
 

 Prvním krokem p i  výrob  dílc  bylo zhotovení bedn ní – forem. Formy se vyrobily 
z foliované bednící p ekližky tlouš ky 18 mm. Po na ezání pot ebných díl  se formy 
pomocí vrut  sestavily a zkompletovaly. Dalším krokem bylo vyztužení všech desek. Na 
základ  p edb žných statických výpo t  se pro vyztužení se použila betoná ská výztuž 
zna ky B500B. Hlavní podélnou výztuž tvo ilo p t prut  výztuže o pr m ru 10 mm. Oba 
konce prut  se zakon ily pravoúhlým hákem pro zajišt ní dostate né kotevní délky 
výztuže. Pro p í nou rozd lovací výztuž byly zvoleny pruty o pr m ru 6 mm. Pruty se 
navzájem v míst  k ížení svázaly vázacím drátem. Krytí podélné výztuže bylo zvoleno 
podle nejnižších b žn  dostupných plastových distan ník  – 15 mm. P ed betonáží se 
na st ední prut nalepil a zapojil fóliový odporový tenzometr pro m ení pom rných 
p etvo ení v betoná ské výztuži a forma se nat ela separa ním olejem pro jednodušší 
odbedn ní. 
  

 
 Betonáž probíhala v jednom dni a to 20. srpna 2020. Vzhledem k množství betonu 
byl beton objednán v blízké betonárn . Pro betonáž desek byl objednán beton t ídy 
C30/37; XC1 s maximální frakcí kameniva Dmax = 16 mm a stupn m konzistence S3. 
Doprava betonu se realizovala pomocí autodomíchava e. Ukládání do forem probíhalo 
p ímo z koryta. Beton se pr b žn  a ve vrstvách hutnil ponorným vibrátorem. Povrch 
desek se hrub  uhladil. 
 B hem betonáže dílc  se pr b žn  vyráb la zkušební t lesa pro následné 
stanovení fyzikáln  - mechanických vlastností použitého betonu. Formy pro zkušební 
t lesa se plnily po vrstvách a hutnily pomocí vibra ního stolu.  
 Vybetonované desky se zakryly a povrch betonu se pravideln  ošet oval kropením 
vodou. Po šesti dnech od betonáže se desky odbednily. T lesa se t etí den od betonáže 
odformovala, ozna ila a uložila do prost edí o stabilní teplot  a vlhkosti. 
 Další fází výroby bylo zhotovení sp ažených desek na dvou vybraných základních 
dílcích. Tento krok zahrnoval n kolik díl ích úkol . Prvním z nich bylo osazení fóliových 
tenzometr  na horní líc hlavních desek. Osazení spo ívalo ve zbroušení a srovnání 
povrchu v míst  budoucího tenzometru bruskou na beton, následn  ve vytvo ení 

  
Obr. 20 Formy desek p ed betonáží Obr. 21 Odbedn né desky 
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podkladní vrstvy z lepidla ur eného pro lepení tenzometr , konkrétn  se jednalo 
o dvousložkové lepidlo X60 od firmy HBM. Po vytvrdnutí první vrstvy lepidla se jeho 
povrch srovnal p ímou bruskou a smirkovým kotou em. Takto p ipravený podklad se 
odmastil technickým lihem a nalepil se samotný odporový tenzometr. Po nalepení se 
k tenzometru p ipojily vodi e, které se vyvedly nad budoucí horní povrch 
nadbetonávky a tenzometr se opat il ochranou proti mechanickému poškození. 
 Druhým krokem bylo vytvo ení sp ahovací výztuže mezi hlavní deskou 
a nadbetonávkou. Pro sp ahovací výztuž byla použita výztuž stejné zna ky jako pro 
hlavní nosnou výztuž základních dílc  (B500B 10  mm).  Tyto  sp ahovací  „trny“  se  
vlepovaly do p edem vyvrtaných otvor  v hlavní desce pomocí dvousložkové chemické 
kotvy. Množství a rozd lení výztuže vycházelo z p edb žného statického výpo tu, kdy 
se uvažovaly síly p i maximální únosnosti pro desku zesílenou kombinací FRP lamel 
a nadbetonávky. Po vytvrdnutí chemické kotvy se následn  ke sp ahovací výztuži 
navázala sva ovaná ocelová sí  o rozm ru oka 100 x 100 mm a pr m ru drátu 4 mm. 
Tato sí  byla použita p edevším z d vodu omezení vzniku smrš ovacích trhlin 
a celkovému zesílení nadbetonávky. Tato sí  byla zám rn  p erušena uprost ed délky 
desky za ú elem vylou it vybo ení podélných prut  sít  v pr b hu zat žování. Pro 
bedn ní nadbetonávky bylo použito p edchozí formy, ze které se odstranilo dno, a celé 
bedn ní se nadvýšilo o požadovanou výšku budoucí sp ažené desky. Výška 
nadbetonávky byla op t na základ  orienta ních statických výpo t  navržena na 
45 mm. 
  

  
Obr. 22 Desky p ed betonáži nadbetonávek Obr. 23 Zhotovené nadbetonávky 
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Betonáž sp ažených desek probíhala v jednom dni (16. 9. 2020). Pot ebné 
množství erstvého betonu pro desky i pro zkušební t lesa bylo objednáno 
v betonárn  a beton se dopravil na místo v nádobách. Pro sp ažené desky byl zvolen 
typový  beton  C  35/45;  XC1;  Dmax = 8 mm; S4. Uložení probíhalo ru n , beton se 
postupn  hutnil a následn  se horní povrch desek uhladil. Obdobn  jako u první 
betonáže se b hem prací pr b žn  vyráb la zkušební t lesa. Ošet ování, odbed ování 
a uložení sp ažených desek a zkušebních t les probíhalo jako u desek základních. 

Posledním úkolem v rámci výroby dílc  pro experiment bylo zesílení dvou 
vybraných desek FRP lamelami. Takto zesílená byla jedna základní deska výšky 120 mm 
a jedna deska s nadbetonávkou. Zesílení bylo realizováno pomocí uhlíkových lamel 
CarboDur® S512 od výrobce Sika. Byly zvoleny lamely o pr ezových rozm rech 
50 x 1,2 mm. Lepení lamel bylo provedeno po obroušení povrchu betonu na strukturu 
kameniva, obroušený povrch se následn  zbavil prachových ástic a odmastil. Pro 
lepení bylo použito výrobcem doporu ené dvousložkové lepidlo na bázi epoxid , 
konkrétn  SikaDur 30. Po nanesení lepidla po celé délce lamely se lamela p iložila na 
p ipravený povrch desky, následn  se p itiskla tak, aby se vytla ilo p ebyte né lepidlo, 
které se poté odstranilo. Po dobu tuhnutí a tvrdnutí lepidla byly lamely zatíženy. 
Celkem byly na každou desku použity t i  kusy lamel délky 2000 mm. Po et lamel byl 
navržen v p edb žném statickém výpo tu p i návrhu zkušebních dílc . 

  

  

Obr. 24 Nanášení lepidla na lamelu Obr. 25 Deska s nalepenými lamelami 

Obr. 26 Detail nalepené lamely Obr. 27 Zatížení lamel b hem tuhnutí a tvrdnutí 
lepidla 
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6 STANOVENÍ FYZIKÁLNÍCH A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 

POUŽITÝCH MATERIÁL  

Zejména pro pot eby numerických analýz a statických výpo t  bylo nutné stanovit 
n které fyzikáln  - mechanické vlastnosti materiál  použitých pro dílce, které byly 
podrobeny experimentálním zat žovacím zkouškám. Stanovovaly se materiálové 
charakteristiky pro oba druhy betonu – jak pro beton základních desek, tak pro beton 
nadbetonávek. Dále se stanovovaly základní vlastnosti použité betoná ské výztuže. 
Pouze u vlastností uhlíkových lamel se vycházelo z hodnot uvedených v produktovém 
listu výrobce pro použitý typ lamel. Všechny zkoušky byly provedeny v souladu 
s platnými normami i b žné používanými postupy. Zkoušení beton  probíhalo vždy 
minimáln  po 28 dnech od betonáže. 
 
Konkrétn  pro oba použité betony byly stanoveny tyto charakteristiky: 
 
PEVNOST BETONU V TLAKU  dle SN EN 12390-3 [15] 

PEVNOST BETONU V TAHU dle SN 73 1318 [16] 

STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI BETONU dle SN ISO 1920-10 [17] 

LOMOVÁ ENERGIE BETONU dle doporu ení RILEM TC-50 FMC [18] 

OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÉHO BETONU dle SN EN 12390-7 [19]. 

 

Pro betoná skou výztuž se stanovovaly tyto parametry: 
 
MEZ KLUZU 

MEZ PEVNOSTI 

MODUL PRUŽNOSTI V TAHU 

dle SN EN ISO 6892-1 [20]. 
 
  
 Celkem bylo vyrobeno p i první betonáži 12 kus  krychlí o hran  150 mm a 16 kus  
hranol  rozm ru 100 x 100 x 400 mm. U druhé betonáže bylo vyrobeno 9 kus  krychlí 
a 6 kus  hranol . Tabulky Tab. 1 a Tab. 2 p ehledn  shrnují ozna ení t les a provedené 
zkoušky. Mimo to byla na každém t lese zjišt na objemová hmotnost ztvrdlého 
betonu. 
 Co se materiálových zkoušek použité betoná ské výztuže tý e, tak byly pro pot eby 
zkoušek použity t i vzorky o délce 600 mm pro každý druh výztuže. 
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 Výsledky zkoušek shrnují tabulky Tab. 3 až Tab. 6, tyto výsledky jsou dopln ny 
tabulkou Tab. 7, která uvádí základní vlastnosti uhlíkových lamel Sika CarboDur ® S512, 
p evzatých z produktového listu výrobce [21]. Podrobné výsledky všech provedených 
zkoušek jsou uvedeny v p íloze P2 – Podrobné výsledky materiálových zkoušek. 
 

 

OZNA ENÍ  
T L SA

ZKUŠEBNÍ  
T L ESO

P ROVED ENÁ  ZK OUŠK A
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T1 STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

T2 LOMOVÁ ENERGIE

T3 STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

T4 STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

T5 STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

T6 PEVNOST V TAHU

T7 STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

T8 LOMOVÁ ENERGIE

T9 HRANOLOVÁ PEVNOST V TLAKU

T10 STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

T11 HRANOLOVÁ PEVNOST V TLAKU

T12 HRANOLOVÁ PEVNOST V TLAKU

T13 LOMOVÁ ENERGIE

T14 PEVNOST V TAHU
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Tab. 1 Seznam t les vyrobených z první betonáže 
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Obr. 28 T lesa z první betonáže 
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Tab. 2 Seznam t les vyrobených z druhé betonáže 

Obr. 29 Odformovaná t lesa z první betonáže 

Obr. 30 Výroba zkušebních t les b hem druhé 
betonáže 

Obr. 31 Odformovaná t lesa z druhé betonáže 
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PO ET 
PLATNÝCH 
ZKOUŠEK

MINIMÁLNÍ 
HODNOTA

MAXIMÁLNÍ 
HODNOTA

PR M RNÁ 
HODNOTA

VÝB ROVÁ 
SM RODATNÁ 

 ODCHYLKA

n xmi n xmax x sx

PEVNOST V TLAKU f c [N/mm2] 12 39,1 42,6 40,6 1,22

PEVNOST V PROSTÉM TAHU f t [N/mm2] 6 2,08 2,76 2,46 0,23
STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI Ec [N/mm2] 6 26084 27304 26597 466,4

LOMOVÁ ENERGIE Gf [J/mm2] 3 2,40E-04 2,98E-04 2,65E-04 3,00E-05
OBJEMOVÁ HM. ZTVRDLÉHO BETONU D [kg/m3] 28 2235,2 2330,1 2280,4 22,6

PARAMETR (PRO VEDENÁ ZK OUŠKA)

BETON  - BETONÁŽ "A" (DESKY)

Tab. 3 Fyzikáln  - mechanické vlastnosti betonu základních desek 

PO ET 
PLATNÝCH 
ZKOUŠEK

MINIMÁLNÍ 
HODNOTA

MAXIMÁLNÍ 
HODNOTA

PR M RNÁ 
HODNOTA

VÝB ROVÁ 
SM RODATNÁ 

 ODCHYLKA

n xmi n xmax x sx

PEVNOST V TLAKU f c [N/mm2] 9 44,6 47,1 45,6 0,85

PEVNOST V PROSTÉM TAHU f t [N/mm2] 3 2,81 3,05 2,95 0,13
STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI Ec [N/mm2] 3 26411 26411 26249 171,0

LOMOVÁ ENERGIE Gf [J/mm2] 3 2,48E-04 2,99E-04 2,79E-04 2,67E-05
OBJEMOVÁ HM. ZTVRDLÉHO BETONU D [kg/m3] 15 2167,9 2225,3 2203,6 17,8

BETON - BETONÁŽ "B" (NADBETONÁVKY)

PARAMETR (PRO VEDENÁ ZK OUŠKA)

Tab. 4 Fyzikáln  - mechanické vlastnosti betonu nadbetonávek 

Graf 1 Deforma ní diagramy betonu 
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Graf 2 Deforma ní diagramy betoná ské výztuže pr m ru 10 mm 

Graf 3 Deforma ní diagramy betoná ské výztuže pr m ru 6 mm 

PO ET 
PLATNÝCH 
ZKOUŠEK

MINIMÁLNÍ 
HODNOTA

MAXIMÁLNÍ 
HODNOTA

PR M RNÁ 
HODNOTA

VÝB ROVÁ 
SM RODATNÁ 

 ODCHYLKA

n xmi n xm ax x sx

MEZ KLUZU fy [N/mm2] 3 602,3 648,7 626,2 23,2

P. P ETVO ENÍ NA MEZI KLUZU y [-] 3 0,0035 0,0042 0,0038 0,0004

MODUL PRUŽNOSTI Es [N/mm2] 3 198796 202673 200930 1858

MEZ PEVNOSTI f t [N/mm2] 3 649,1 687,7 672,6 20,7

P. P ETVO ENÍ NA MEZI PEVNOSTI t [-] 3 0,0779 0,8900 0,0833 0,0056

PARAMETR (P ROVEDENÁ ZKO UŠKA)

BETONÁ SKÁ VÝZTUŽ 10 mm

Tab. 5 Mechanické vlastnosti betoná ské výztuže pr m ru 10 mm 

PO ET 
PLATNÝCH 
ZKOUŠEK

MINIMÁLNÍ 
HODNOTA

MAXIMÁLNÍ 
HODNOTA

PR M RNÁ 
HODNOTA

VÝB ROVÁ 
SM RODATNÁ 

 ODCHYLKA

n xmi n xm ax x sx

SMLUVNÍ MEZ KLUZU fy [N/mm2] 3 589 602,8 549,7 7,2

P. P ETVO ENÍ NA SML. MEZI KLUZU y [-] 3 0,0115 0,0148 0,0134 0,0017
MODUL PRUŽNOSTI Es [N/mm2] 3 198548 2020740 200165 2254

MEZ PEVNOSTI f t [N/mm2] 3 626,9 641,0 634,2 7,1

P. P ETVO ENÍ NA MEZI PEVNOSTI t [-] 3 0,0424 0,0593 0,0519 0,0087

BETON Á SKÁ VÝZTUŽ 6 mm

PARAMETR (P ROVEDENÁ ZKO UŠKA)

Tab. 6 Mechanické vlastnosti betoná ské výztuže pr m ru 6 mm 
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Obr. 32 Zkouška pro stanovení pevnosti 

betonu v tlaku 

 

 
Obr. 33 Zkouška pro stanovení pevnosti 

betonu v prostém tahu 

 
Obr. 34 Stanovování statického modulu 

pružnosti betonu v tlaku 

 

 
Obr. 35 Zkouška pro stanovení lomové 

energie betonu 

 
Obr. 36 Zkouška pro zjišt ní pracovního 

diagramu betonu 

 

 
Obr. 37 Tahová zkouška betoná ské 

výztuže za okolní teploty 

Tab. 7 Fyzikáln  - mechanické vlastnosti lamel 

CHARAKTERISTICKÁ 
HODNOTA

PR M RNÁ 
HODNOTA

xk x

PEVNOST V TAHU f t [N/mm2] 2900 3100

MODUL PRUŽNOSTI E [N/mm2] 165000 170000

PROTAŽENÍ P I PORUŠENÍ t [-] - 0,018

OBJEMOVÁ HMOTNOST D [kg/m3] - 1600

CFRP - SIKA CARBODUR® S512

PARAMETR (PROVEDENÁ ZK OUŠKA)
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ZAT ŽOVACÍ ZKOUŠKY DÍLC  

Hlavní ásti práce bylo provedení statických zat žovacích zkoušek vyrobených 
a zesílených deskových dílc  a následné vyhodnocení zkoušek. Z p edb žného 
statického výpo tu byly známy orienta ní hodnoty maximálních únosností a hodnot 
deformací jednotlivých dílc . Na základ  t chto údaj  bylo zvoleno vhodné zat žovací 
za ízení, sníma e s pat i ným rozsahem a citlivostí a zat žovací postup. Zat žovací 
zkoušky byly realizovány v prostorách centra AdMaS v jednom dni (2. 11. 2020). 
 P ed samotným zat žováním bylo nutné provést n kolik p ípravných krok , které 
byly ve v tší ásti shodné pro všechny prvky. Pouze n které díl í kroky se lišily dle typu 
dílce. Konkrétn  se jednalo o tyto kroky: 
 

 Osazení a zapojení zbylých odporových tenzometr  (pro tla ený beton, st ed 
lamel, okraj lamel) 

 osazení dílce na zat žovací stolici (podpory) 
 osazení a zapojení sníma  pro m ení posun  
 osazení vále k , podélníku pro roznos zatížení a plochého kloubu 
 nastavení m ící úst edny a spušt ní záznamu. 

 
 Pro experiment byl zvolen zat žovací zp sob jako ty bodový ohyb p i statickém 
p sobení prvku jako prostý nosník o rozp tí 2000 mm. Dílec byl uložen na podporové 
stoly pomocí ocelových p ípravk  simulující posuvnou a pevnou kloubovou podporu. 
Mezi dílec a tyto p ípravky byly vloženy pryžové pásky. Zatížení bylo vnášeno 
prost ednictvím p í ných ocelových vále k  uložených taktéž na pryžové pásky 
zajiš ující vyrovnání horního líce zkoušených desek a rovnom rný p enos p sobícího 
zatížení. Rozte  b emen byla 600 mm a b emena byla ve vzdálenosti 700 mm od osy 
uložení. Na vále ky byl osazen podélník tvo ený válcovaným profilem HEB 120. Mezi 
podélník a hydraulický válec byl vložen všesm rný plochý kloub pro eliminaci 
p ípadných výst edností zatížení. Zat žovací síla byla vyvozována hydraulickým válcem 
systému INOVA o maximální kapacit  500 kN, rychlost a intenzita zatížení byla ovládána 
pomocí ídící elektroniky systému. Schémata experimentu pro dílec zesílený sp aženou 
deskou a lamelami viz obrázek Obr. 38 a 39. 
 Hlavními veli inami m enými b hem zat žování byly: p sobící síla, pr hyb 
uprost ed rozp tí desky, pokles v podporách a pom rné p etvo ení tažené betoná ské 
výztuže, tla eného betonu desky, p ípadn  u zesílených variant bylo m ení 
pom rného p etvo ení dopln no tenzometry pro tla ený beton nadbetonávky a pro 
st ední uhlíkovou lamelu uprost ed rozp tí a blízko okraje lamely. Údaje se kontinuáln  
zaznamenávaly pomocí dvojice synchronizovaných m ících úst eden HBM 
QuantumX MX840A a po íta e se software HBM catman®Easy. Záznam byl po izován 
s frekvencí 5 Hz. 
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 Pro m ení byly použity tyto sníma e a tenzometry: 
 

 integrovaný tenzometrický silom r v hydraulickém válci s rozsahem 0 – 500 kN 
pro m ení zat žovací síly 

 dvojice induk nostních sníma  dráhy HBM WA100 s rozsahem 0 – 100 mm pro 
m ení pr hybu uprost ed rozp tí 

 dv  dvojice induk nostních sníma  dráhy HBM WA50 s rozsahem 0 – 50 mm 
pro m ení svislého posunu v podporách 

 fóliový odporový tenzometr HBM 1-LY11-6/350 pro m ení pom rného 
p etvo ení betoná ské výztuže 

 fóliový odporový tenzometr HBM 1-LY41-50/120 pro m ení pom rného 
p etvo ení betonu 

 fóliový odporový tenzometr HBM 1-LY41-20/120 pro m ení pom rného 
p etvo ení uhlíkové lamely. 

 
Pro fixaci induk nostních sníma  dráhy byly použity magnetické stojánky. Odporové 
tenzometry se na m ené místo lepily dvousložkovým lepidlem HBM X60, pokud se 
jednalo o tenzometry umís ované na beton, nebo kyanoakrylátovým lepidlem HBM Z70 
v p ípad  tenzometr  na betoná ské výztuži a lamelách. 
 

HYDRAULICKÝ VÁLEC 
S INTEGROVANÝM SILOM REM 

TENZOMETR VÝZTUŽ 
TENZOMETR FRP ST ED 

TENZOMETR FRP OKRAJ 

PEVNÁ PODPORA 

POSUVNÁ
PODPORA 

 
TENZOMETR DESKA 

TENZOMETR NADBETONÁVKA 

PODÉLNÍK HEB 120 A KLOUB 

 

WA50 

WA50 WA100 

Obr. 38 Popis osazení zkoušeného dílce (konkrétn  dílec zesílený sp aženou deskou a lamelami) 

VÁLE KY PRO P ENOS 
ZATÍŽENÍ 
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Kone né vyhodnocení zat žovacích zkoušek zahrnovalo vyhodnocení vztahu 
pr hybu a p sobící síly, kde pr hyb uprost ed rozp tí byl stanoven jako aritmetický 
pr m r hodnot z obou sníma  uprost ed rozp tí upravených o pokles v podporách 
v p íslušné linii.  

Vyhodnocení pr b hu p íslušného nap tí a p sobící síly bylo provedeno na 
základ  hodnot pom rného p etvo ení a pracovního diagramu, respektive modulu 
pružnosti materiálu. Pro betoná skou výztuž byl zvolen postup s bilineárním 
pracovním diagramem s naklon nou plastickou v tví, kdy se nap tí do pom rného 
p etvo ení na mezi kluzu ur ilo podle Hookeova zákona s využitím modulu pružnosti 
betoná ské oceli z provedených zkoušek a nap tí v plastické v tvi se stanovilo pomocí 
sm rnice sklon né v tve pracovního diagramu. Vyhodnocení nap tí v tla eném betonu 
bylo provedeno na základ  známých pracovních diagram  pro použitý beton. 
Stanovení nap tí v uhlíkových lamelách bylo vzhledem k lineárn  pružnému p sobení 
lamel až do porušení provedeno pomocí modulu pružnosti lamel a Hookeova zákona. 

Obr. 40 Osazení induk nostních sníma  dráhy Obr. 41 Nalepený tenzometr pro m ení 
pom rného p etvo ení betonu 

Obr. 39 Schéma geometrie experimentu 



43 
 

V  rámci  zkoušek  i  v  této  práci  byly  pro  snazší  identifikaci  všechny  dílce  
pojmenovány na základ  jejich typu a zesílení: 

 

 základní referen ní nezesílená deska – ŽB DESKA 

 deska zesílená uhlíkovými lamelami – FRP DESKA 

 deska se sp aženou nadbetonávkou – CO DESKA 

 deska s kombinací uhlíkových lamel a sp ažené deska – FRP + CO DESKA 

 

„FRP“ – Fibre reinforced polymer (vlákny vyztužený polymer) 
„CO“ – Concrete overlay (nadbetonávka) 
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 ZAT ŽOVACÍ ZKOUŠKA NEZESÍLENÉ DESKY 

Zat žovací zkouška základní železobetonové nezesílené desky probíhala postupn  bez 
odleh ování rychlostí 250 N/s. Zat žování se pozastavovalo v ur itých stupních pouze 
na dobu nezbytn  nutnou pro zazna ení rozvoje trhlin a po ízení fotodokumentace. 
Postupný pr b h zat žování shrnuje tabulka Tab. 8. 

 
 Celkový pr b h zkoušky byl podle o ekávání a k porušení došlo podle 
p edpoklad . V první fázi se nap tí v betoná ské výztuži dostalo na mez kluzu, p sobící 
síla se dále výražn  nezvyšovala a následn  došlo k drcení betonu vlivem nadm rných 
deformací a vzniku plastického kloubu.  
  
 Maximální síla p ed porušením dílce byla 61,7 kN, p i této síle byl pr hyb uprost ed 
rozp tí 13,84 mm. 
  
 Záznam ze zkoušky vyjad ujících závislost asu na p sobící síle, pr hybu na síle 
a nap tí ve výztuži a betonu znázor ují následující grafy. 
  

  
Obr. 42 ŽB DESKA – dílec p ed zkouškou Obr. 43 ŽB DESKA – trhliny p i síle 50 kN 

INTERVAL 
ZATÍŽENÍ

[kN]

1 0 - 15 VZNIK TRHLIN
2 15 - 20 -
3 20 - 30 -
4 30 - 50 -
5 50 - 60 DOSAŽENÍ MEZE KLUZU BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE
6 60 - 62 DOSAŽENÍ ÚNOSNOSTI - DRCENÍ TLA ENÉHO BETONU
7 62 - 65 NÁR ST PR HYBU BEZ ZVÝŠENÍ SÍLY

ÍSLO 
KROKU POZNÁMKA

Tab. 8 Pr b h zat žovací zkoušky ŽB desky 
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Graf 4 ŽB DESKA – asový pr b h zkoušky 

 
Graf 5 ŽB DESKA - pr hyb uprost ed rozp tí 

  

Graf 7 ŽB DESKA – nap tí ve výztuži Graf 6 ŽB DESKA - nap tí v tla eném betonu 
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Obr. 44 ŽB DESKA – trhliny p i porušení Obr. 45 ŽB DESKA – plastický kloub p i porušení 
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 ZAT ŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKY ZESÍLENÉ LAMELAMI 

Zat žovací zkouška dílce zesíleného trojici uhlíkových lamel Sika CarboDur® S512 m la 
stejný pr b h a rychlost zat žování jako referen ní železobetonová deska. Jednotlivé 
zat žovací kroky shrnuje tabulka Tab. 9. 

 
 B hem zat žování nebyly pozorovány žádné anomálie a dílec se choval dle 
p edpoklad . Vznik prvních trhlin v betonu byl pozorován v prvním zat žovacím kroku. 
K porušení dílce došlo et zovou delaminací lamel, kdy po odtržení první lamely na 
jejím konci se okamžit  porušily obdobn  zbývající lamely. K odtržení došlo u všech 
lamel stejn , a to na povrchové vrstv  betonu. Dosažení únosnosti p echázelo dosažení 
meze kluzu výztuže. Po odtržení lamel se zkouška ukon ila.  
  
 Maximální síla u porušení byla 115,5 kN, p i  této síle byl pr hyb uprost ed 
rozp tí 28,2 mm. 
  
 Záznam ze zkoušky vyjad ujících závislost asu na p sobící síle, pr hybu na síle 
a nap tí ve výztuži, betonu a lamele znázor ují následující grafy. 
  

  

Tab. 9 Pr b h zat žovací zkoušky FRP desky 

INTERVAL 
ZATÍŽENÍ

[kN]

1 0 - 15 VZNIK TRHLIN
2 15 - 20 -

3 - 8 20 - 80 6 POSTUPNÝCH KROK  PO 10 kN
9 80 - 90 DOSAŽENÍ MEZE KLUZU BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE

10 90 - 100 -
11 100 - 115 DOSAŽENÍ ÚNOSNOSTI - ET ZOVÁ DELAMINACE LAMEL

ÍSLO 
KROKU POZNÁMKA

Obr. 46 FRP DESKA – dílec p ed zkouškou Obr. 47 FRP DESKA – první trhliny p i síle 15 kN 
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Graf 8 FRP DESKA - asový pr b h zkoušky 

 
Graf 9 FRP DESKA - pr hyb uprost ed rozp tí 

  

Graf 10 FRP DESKA - nap tí v tla eném betonu Graf 11 FRP DESKA - nap tí ve výztuži 
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Graf 12 FRP DESKA - nap tí v polovin  délky 
st ední lamely 

Graf 13 FRP DESKA - nap tí na okraji st ední 
lamely 

Obr. 48 FRP DESKA – trhliny p i síle 100 kN Obr. 49 FRP DESKA – odtržení lamel a dosažení 
únosnosti  
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 ZAT ŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKY ZESÍLENÉ SP AŽENOU 
NADBETONÁVKOU 

Experiment s takto zesílenou deskou probíhal obdobn  jako dva p edchozí. Jak 
zp sobem, tak rychlostí zat žování. Tabulka Tab. 10 zaznamenává pr b h samotné 
zkoušky v jednotlivých krocích. 

 
 Pr b h zat žování byl ve své podstat  shodný s pr b hem u nezesílené varianty. 
V prvním kroku došlo k vytvo ení prvních trhlin v tažené oblasti betonu. V kroku 
íslo 8 se nap tí v betoná ské výztuži dostalo na mez kluzu. V dalším kroku došlo 

k vy erpání únosnosti desky drcením tla eného betonu vlivem nadm rných deformací. 
Chování tohoto typu desky bylo op t dle p edpoklad  p edb žného statického 
výpo tu.  
 Oproti referen nímu dílci se sledoval p ípadný posun nadbetonávky v i základní 
desce. Posun se sledoval pomocí rysek, nazna ených kolmo na pracovní spáru mezi 
deskami. B hem zat žování se kontroloval p ípadný posun t chto rysek v i sob . Po 
celou dobu zkoušky nebyl zaznamenán žádný posun jednotlivých desek v i sob , což 
znamenalo správné p sobení navržené sp ahovací výztuže a výborné koheze mezi 
deskami. 
  
 Maximální únosnost této desky byla 92,9 kN p i pr hybu uprost ed 
rozp tí 8,65 mm. 
  
 Záznam ze zkoušky vyjad ujících závislost asu na p sobící síle, pr hybu na síle 
a nap tí ve výztuži, betonu základní desky a tla eného betonu nadbetonávky 
znázor ují následující grafy. 

Tab. 10 Pr b h zat žovací zkoušky CO desky 

INTERVAL 
ZATÍŽENÍ

[kN]

1 0 - 20 VZNIK TRHLIN
2 20 - 30 -

3 - 7 30 - 70 5 POSTUPNÝCH KROK  PO 10 kN
8 70 - 80 DOSAŽENÍ MEZE KLUZU BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE
9 80 - 93 DOSAŽENÍ ÚNOSNOSTI - DRCENÍ TLA ENÉHO BETONU

10 93 - 99 NÁR ST PR HYBU BEZ ZVÝŠENÍ SÍLY

ÍSLO 
KROKU POZNÁMKA
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Graf 14 CO DESKA - asový pr b h zkoušky 

 
Graf 15 CO DESKA - pr hyb uprost ed rozp tí 

Obr. 50 CO DESKA – rysky pro kontrolu posunu 
desek 

Obr. 51 CO DESKA – trhliny p i síle 80 kN  
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Graf 16 CO DESKA - nap tí v betonu základní 
desky 

Graf 17 CO DESKA - nap tí v tla eném 
betonu nadbetonávky 

Graf 18 CO DESKA - nap tí ve výztuži 

Obr. 52 CO DESKA – trhliny p i dosažení únosnosti Obr. 53 CO DESKA – plastický kloub p i porušení 
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 ZAT ŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKY ZESÍLENÉ KOMBINACÍ 
UHLÍKOVÝCH LAMEL A SP AŽENÉ NADBETONÁVKY 

Poslední ásti experimentu byla zat žovací zkouška dílce zesíleného kombinací 
uhlíkových lamel a sp ažené betonové desky. V podstat  se jednalo o kombinaci 
totožného zesílení, co se tý e geometrie, po tu lamel a použitého materiálu u dvou 
p edchozích zesílených dílc . I schéma a rychlost zat žování byly shodné s p edchozími 
díl ími experimenty. Pr b h této zat žovací zkoušky shrnuje tabulka Tab. 11. 
 

 
 Zkouška prob hla obdobn  jako p edcházející, bez pozorování žádných anomálií 
i nep edpokládaných chování zkoušeného dílce. Op t v prvním kroku došlo ke vzniku 

prvních trhlin, které se postupem zat žování zv tšovaly a rozevíraly s postupným 
vznikem trhlin nových. V desátém kroku došlo k dosažení meze kluzu betoná ské 
výztuže a v tšinu tahové síly v pr ezu p evzaly uhlíkové lamely, což se projevilo 
v menší tuhosti pr ezu a rychlejšímu nár stu pr hybu, avšak p sobící síla se stále 
zvyšovala. K porušení dílce a ukon ení zkoušky došlo vlivem et zového odtržení 
uhlíkových lamel obdobn  jako u prvku zesíleného pouze lamelami. Také b hem této 
zkoušky byl sledován p ípadný posun desek v i sob  jako v p ípad  CO desky. 
  
 Maximální síla t sn  p ed odtržením lamel byla 160,7 kN, této síle odpovídal 
v moment  dosažení maximální únosnosti pr hyb uprost ed rozp tí 17,34 mm. 
  
 Záznam ze zkoušky vyjad ující závislost asu na p sobící síle, pr hybu na síle 
a nap tí ve výztuži, betonu základní desky, tla eného betonu nadbetonávky a nap tí ve 
st edu délky a u okraje lamely ukazují následující grafy. 
  

Tab. 11 Pr b h zat žovací zkoušky FRP + CO desky 

INTERVAL 
ZATÍŽENÍ

[kN]

1 0 - 20 VZNIK TRHLIN
 2 - 8 20 - 80 6 POSTUPNÝCH KROK  PO 10 kN

9 80 - 100 -
10 100 - 120 DOSAŽENÍ MEZE KLUZU BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE
11 120 - 140 -
12 140 - 161 DOSAŽENÍ ÚNOSNOSTI - ET ZOVÁ DELAMINACE LAMEL

ÍSLO 
KROKU POZNÁMKA
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Graf 19 FRP + CO DESKA - asový pr b h zkoušky 

 
Graf 20 FRP + CO DESKA - pr hyb uprost ed rozp tí 

Obr. 54 FRP + CO DESKA – první trhliny Obr. 55 FRP +  CO DESKA – trhliny p i síle 140 kN  
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Graf 21 FRP + CO DESKA - nap tí v betonu 
základní desky 

Graf 22 FRP + CO DESKA - nap tí v tla eném 
betonu nadbetonávky 

Graf 23 FRP + CO DESKA - nap tí ve výztuži 

Graf 24 FRP + CO DESKA – nap tí v polovin  délky 
st ední lamely 

Graf 25 FRP + CO DESKA - nap tí na okraji 
st ední lamely 
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 Experimentální zkoušky všech dílc  prob hly dle p edb žných p edpoklad . 
B hem zkoušek nebyly pozorovány žádné nep íznivé vlivy, které by mohly zkreslit nebo 
znehodnotit pr b h a výsledky jednotlivých zkoušek. 
 Zhodnocení a porovnání zkoumaných druh  zesílení bude provedeno dále v této 
práci. Mimo porovnání výsledku zesílení navzájem, bude provedeno i srovnání 
s provedenými numerickými analýzami a statickými výpo ty. 
 

  

Obr. 56 FRP + CO DESKA – odtržení lamel Obr. 57 FRP +  CO DESKA – detail odtržených 
lamel  

Obr. 58 Odzkoušené desky 
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8 NELINEÁRNÍ NUMERICKÁ ANALÝZA 

Mimo hlavní experimentální ást bylo také p edm tem této práce sestavit 3D modely 
jednotlivých dílc  a provést jejich nelineární analýzu pomocí metody kone ných prvk  
(NLFEA – Non Linear Finite Element Analysis). Pro tento úkol byl zvolen software ATENA 
od spole nosti ervenka Consulting, konkrétn  varianta ATENA Science 5.6. Tento 
program sloužil pro samotný výpo et a následné zpracování výsledk . Pro sestavení 
model , definování materiál  a vytvo ení sít  kone ných prvk  byl použit program 
GiD 14. 
 Pro každý dílec byl sestaven a následn  programem analyzován samostatný 
model. Geometrie model  odpovídala teoretické geometrii reálných dílc . Za 
teoretickou geometrii se považovaly navržené hodnoty rozm r  dílc  bez vlivu 
nap íklad výrobních nep esností. Pro materiály byly zvoleny vhodné nelineární 
materiálové modely dostupné v programu a jejich parametry byly zadány na základ  
fyzikáln  – mechanických vlastností materiál  zjišt ných z doprovodných zkoušek. 
Další dopl ující vlastnosti a parametry byly dohledány v literatu e, nebo byly jejich 
hodnoty generovány programem. Vliv geometrické nelinearity, vzhledem ke 
zvýšeným nárok m na výpo etní výkon a as výpo tu, nebyl uvažován. 
 V úvodu budou popsány vlastnosti, které byly pro všechny ty i modely shodné, 
p ípadné další informace specifické pro konkrétní model budou p iblíženy 
v jednotlivých podkapitolách. 
 Model byl vytvo en v prostoru a p i jeho tvorb  nebyly uplatn ny možnosti 
zjednodušení modelu (nap íklad osová symetrie), tudíž byly modelovány vždy celé 
dílce. Mimo samotné desky, výztuž a zesílení byly pro pot eby modelu vytvo eny 
pomocné objemy, které sloužily jako podpory a roznášecí prvky pro zatížení. Obecn  
pro betonová t lesa, uhlíkové lamely a adhezní vrstvy byly použity Hexahedra 
(šestist nné) kone né prvky, pro pomocná t lesa pak Tetrahedra prvky ( ty st ny). 
Po et a velikost kone ných prvk  byl volen jako kompromis mezi dostate ným 
množstvím prvk  pro požadovanou p esnost a požadavky na výpo etní výkon, kdy 
doba výpo tu se p i v tším množství kone ných prvk  násobn  prodlužuje.  
 Okrajové podmínky byly shodné s experimentem – byly použity kloubové podpory 
(pevná a posuvná). Zat žování bylo uskute n no pomocí p edepsané svislé deformace. 
Hodnota p edepsané deformace v každém výpo etním kroku byla pro každý dílec 
upravována podle pot eby. Pro sledování pot ebných veli in byly v modelu použity 
monitory pro p sobící sílu, pr hyb uprost ed rozp tí a také monitory pro sledování 
nap tí na místech, kde byly v rámci experimentu umíst ny odporové tenzometry. 
Hodnoty získané z t chto monitor  byly následn  exportovány a vyhodnocovány. 
 Samotný výpo et probíhal itera ní metodou Newton – Raphson, konkrétn  její 
modifikovanou verzí. Po et výpo tových krok  se pro každý model lišil. 
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 NUMERICKÁ ANALÝZA NEZESÍLENÉ DESKY 

Nejjednodušší modelem pro numerickou analýzu (jak  sestavením modelu, tak dobou 
výpo tu) byl model pro nezesílenou železobetonovou desku. Samotná deska byla 
modelovaná jako objemový prvek. Betoná ská výztuž (podélná i p í ná) byla vytvo ena 
jako 1D k ivka, které byla nadefinovaná pr ezová plocha. 
 Pro materiálový model betonu byl zvolen model s názvem 
CC3DNonLinCementitious2. Pro tento model se zadávaly parametry získané 
z materiálových zkoušek, konkrétn : pevnost v tlaku, pevnost v tahu, modul pružnosti, 
lomová energie, pom rné p etvo ení p i porušení a objemová hmotnost. Dále se 
definovala maximální frakce použitého kameniva, nap tí na za átku plastického 
chování betonu a odpovídající p etvo ení betonu. Pro betoná skou výztuž se použil 
model 1D Reinforcement, pro který bylo nutno definovat mez kluzu výztuže, její modul 
pružnosti, mez pevnosti, p etvo ení p i porušení a generovat parametry pro 
soudržnost výztuže s betonem. Pomocné prvky se modelovaly materiálem 
CC3DBiLinearSteelVonMises, pro který se  p evzaly charakteristiky z knihovny programu. 
   Pro ŽB desku byla vygenerována sí  kone ných prvk , která ítala 100 prvk  po 
délce desky, 25 po její ší ce a 5 prvk  po výšce. Celkem model tvo ilo p ibližn  14 tisíc 
kone ných prvk . 
 

 

  

Obr. 59 ŽB DESKA - NLFEA - výpo tový model se sítí kone ných prvk  

Obr. 60 ŽB DESKA - NLFEA - drátový výpo tový model 



59 
 

  Výpo et byl rozd len do dvou skupin výpo tových interval . První interval ítal 100 
výpo tových krok , kdy se v každém kroku aplikoval p ír stek deformace na zat žovací 
desky roven 0,01 mm. Druhý interval m l celkem 300 výpo tových krok  a v každém 
kroku se realizoval p ír stek deformace 0,1 mm. 
  
 Maximální dosažená síla p i numerické analýze byla 68,1 kN, p i této síle byl pr hyb 
uprost ed rozp tí 17,76 mm.   
 

 
Graf 26 ŽB DESKA - NLFEA – pr hyb uprost ed rozp tí 

  

Graf 28 ŽB DESKA - NLFEA – nap tí ve výztuži Graf 27 ŽB DESKA - NLFEA - nap tí v tla eném 
betonu 
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Obr. 62 ŽB DESKA - NLFEA – pr hyb a trhliny p i dosažení únosnosti (2x p evýšen) 

Obr. 63 ŽB DESKA - NLFEA - normálové nap tí v betonu p i dosažení únosnosti 

   

   

   

 
  

   

Obr. 61 ŽB DESKA - NLFEA - normálové nap tí v betonu p i vzniku trhlin 

Obr. 64 ŽB DESKA - NLFEA - normálové nap tí ve výztuži p i dosažení únosnosti 

Obr. 65 ŽB DESKA - NLFEA - trhliny v dílci p i dosažení únosnosti 
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 NUMERICKÁ ANALÝZA DESKY ZESÍLENÉ LAMELAMI 

Základní ást pro tento model se vytvo ila shodn  jako pro model nezesíleného 
železobetonového dílce. Tento model bylo nutno dále zesílit lamelami. Vytvo ení 
samotných lamel p ipadalo v úvahu dv ma zp soby. Za prvé vytvo it uhlíkové lamely 
obdobn  jako betoná skou výztuž, u kterého sice bude jistá nep esnost modelu 
z d vodu, že takto vytvo ená výztuž musí být umíst na uvnit  betonového pr ezu, ale 
na druhou stranu je u tohoto zp sobu výhoda v jednoduchém modelování soudržnosti 
mezi betonem a lamelou a simulace „odtržení lamely“. Nebo postupovat druhým 
zp sobem a lamely vytvo it 3D objemovým prvkem. Tento model je sice p esn jší, co 
se geometrie tý e, ale pro modelování je nutno použit „mezivrstvu“, která bude 
definovat soudržnost mezi lamelou a betonem. Další nevýhodou je v tší výpo etní 
náro nost z d vodu vyššího po tu kone ných prvk . Vzhledem k p esn jšímu 
geometrickému modelu, byl zvolen model, kdy jsou lamely modelovány jako 3D prvky. 
 Všechny materiálové modely a jejich parametry, které se vyskytovaly u základní 
desky, z staly shodné i v tomto modelu. Pro vytvo ení uhlíkových lamel byl použit 
materiálový model CC3DElastIsotropic, pro který se zadává pouze modul pružnosti. 
Tento materiál nemá oproti reálné uhlíkové lamele definovanou pevnost. Proto je 
nutno v pr b hu výpo tu kontrolovat a vyhodnocovat, zda-li takto definovaný materiál 
nep ekro il svojí reálnou mez pevnosti. Jako adhezní vrstva mezi lamelou a betonem 
byl zvolen materiálový model CC3DNonLinCementitious2User, kterému se definovaly 
reálné parametry lepidla Sika SikaDur 30. Spojení betonové desky a adhezní vrstvy se 
realizovalo pomocí rigidního spoje ploch pro všechny sm ry. Tento zp sob spojení se 
volil p edevším z hlediska snadn jšího vytvo ení modelu. Adhezní vrstva se pak 
p ipojila k lamele pomocí Interface materiálu CC3DInterface, který funguje na principu 
Mohr – Coulombova porušení. V rámci modelu tohoto dílce bylo analyzováno vícero 
zp sob  spojení beton – lamela, nejlepších výsledk  však bylo dosaženo práv  s tímto 
zp sobem spojení. 
 Pro tento typ modelu se zvolila stejná hustota sít  kone ných prvk  jako 
u základní desky. Každou lamelu pak tvo ilo 150 kone ných prvk  po délce, 5 po ší ce 
a 3 po výšce lamely. U adhezní vrstvy sí  kone ných prvk  m la po délce taktéž 
150  kone ných  prvk ,  5  po  ší ce  a  jeden  prvek  po  výšce  vrstvy.  Pom r  stran  
jednotlivých kone ných prvk  nebyl vzhledem k tlouš ce vrstev ideální, ale z d vodu 
omezeného výpo etního výkonu nebylo možné tuto sí  dále zjem ovat. I p esto 
výsledky takto sestaveného modelu byly dostate n  uspokojivé. Celkem model tvo ilo 
p ibližn  30 tisíc kone ných prvk . 
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Výpo et se d lil na ty i výpo tové intervaly. První obdobn  jako u p edchozího 
modelu, obsahoval 100 výpo tových krok  s p ír stkem 0,01 mm. Druhý interval ítal 
200 krok  s p ír stkem 0,1 mm. T etí krok byl op t trochu jemn jší z d vodu zajišt ní 
dobré konvergence a stability výpo tu v momentu „odtržení“ lamel od betonu. Tento 
interval byl rozd len na 200 krok  s p ír stkem 0,05 mm. Poslední – tvrtý interval se 
d lil na 200 výpo tových krok , kdy jeden krok znamenal p ír stek deformace 0,1 mm. 

 
 Maximální dosažená síla p i numerické analýze byla 120,2 kN,  p i  této  síle  byl  
pr hyb uprost ed rozp tí 26,11 mm. 
 

Obr. 66 FRP DESKA - NLFEA - pohled na spodní stranu výpo tového modelu 

Obr. 67 FRP DESKA - NLFEA - drátový výpo tový model 
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Graf 29 FRP DESKA - NLFEA – pr hyb uprost ed rozp tí 

  

  

Graf 31 FRP DESKA - NLFEA – nap tí ve 
výztuži 

Graf 30 FRP DESKA - NLFEA - nap tí v tla eném 
betonu 

Graf 32 FRP DESKA - NLFEA - nap tí v polovin  
délky st ední lamely 

Graf 33 FRP DESKA - NLFEA - nap tí na okraji 
st ední lamely 
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Obr. 69 FRP DESKA - NLFEA – normálové nap tí v betonu p i dosažení únosnosti 

Obr. 70 FRP DESKA - NLFEA - normálové nap tí ve výztuži p i dosažení únosnosti 

   

   

   

    

    

 

Obr. 68 FRP DESKA - NLFEA – pr hyb a trhliny p i dosažení únosnosti (2x p evýšen) 

Obr. 71 FRP DESKA - NLFEA - normálové nap tí v lamelách p i dosažení únosnosti 

Obr. 72 FRP DESKA - NLFEA - trhliny v dílci p i dosažení únosnosti 
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 NUMERICKÁ ANALÝZA DESKY ZESÍLENÉ SP AŽENOU 
NADBETONÁVKOU 

Na základ  pozorování b hem experimentální zkoušky, kdy bylo zjišt no, že 
soudržnost mezi základní deskou a nadbetonávkou není rozhodujícím faktorem p i 
dosažení únosnosti dílce, bylo možno jednoduše sestavit model pro tento typ zesílení 
bez nutnosti modelovat nedokonalé spojení t chto ástí. 
 Op t jako u prvního modelu z stala zachována geometrie a materiálové modely 
z referen ního dílce. V tomto p ípad  pouze p ibyla sp ažená nadbetonávka na horním 
povrchu základní desky. Pro nadbetonávku (stejn  jako pro beton desky) se zvolil 
materiálový model CC3DNonLinCementitious2, ke kterému se p i adily pot ebné 
parametry. Spojení deska – nadbetonávka bylo realizováno pomocí pevného spojení 
sousedících ploch ve všech sm rech takzvaným „MASTER – SLAVE“ spojením. 
 Sí  modelu obsahovala 23 tisíc kone ných prvk . Deska  byla tvo ena stejným 
po tem kone ných prvk . Nadbetonávku tvo ilo 100 prvk  po délce, 25 po ší ce 
a 4 prvky po její výšce. 

 

 Samotný výpo et obsahoval dva intervaly. První interval obsahoval 100 
výpo etních krok  s p ír stkem v jednom kroku 0,01 mm. Následný interval tvo ilo 
celkem 300 krok , kde p ír stek deformace inil 0,1 mm. 
 
 Maximální dosažená síla p i numerické analýze byla 101,4 kN,  p i  této  síle  byl  
pr hyb uprost ed rozp tí 14,42 mm. 
  

Obr. 73 CO DESKA – NLFEA - výpo tový model se sítí kone ných prvk  

Obr. 74 CO DESKA – NLFEA - drátový výpo tový model 
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Graf 34 CO DESKA - NLFEA – pr hyb uprost ed rozp tí 

  

  

Graf 36 CO DESKA - NLFEA – nap tí 
v tla eném betonu nadbetonávky 

Graf 35 CO DESKA - NLFEA - nap tí v betonu 
základní desky 

Graf 37 CO DESKA - NLFEA - nap tí ve výztuži 
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Obr. 76 CO DESKA - NLFEA – pr hyb a trhliny p i dosažení únosnosti (2x p evýšen) 

Obr. 77 CO DESKA - NLFEA - normálové nap tí v betonu p i dosažení únosnosti 

   

   

    

    

    

 

Obr. 75 CO DESKA - NLFEA – normálové nap tí v betonu p i vzniku trhlin 

Obr. 78 CO DESKA - NLFEA - normálové nap tí ve výztuži p i dosažení únosnosti 

Obr. 79 CO DESKA - NLFEA - trhliny v dílci p i dosažení únosnosti 
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 NUMERICKÁ ANALÝZA DESKY ZESÍLENÉ KOMBINACÍ UHLÍKOVÝCH 
LAMEL A SP AŽENÉ NADBETONÁVKY 

Poslední sestavovaný model kombinace druh  zesílení p ímo erpal z již sestavených 
model . Prakticky všechny vlastnosti a klí ové postupy pro sestavení tohoto modelu již 
byly p iblíženy v p edchozích kapitolách. Model se lišil pouze po tem kone ných prvk  
a zvoleným schématem zat žovacích interval . Celkový po et kone ných prvk  pro 
tuto analýzu inil 39 tisíc prvk . 
 Výpo et byl rozd len do t í interval . V prvním byl zvolen stále stejný interval o 100 
krocích s p ír stkem 0,01 mm v jednom kroku. Druhý interval po ítal se 140 kroky 
a p ír stkem deformace 0,1 mm na krok. Posledním – jemn jším intervalem byl 
interval s 200 kroky a p edepsanou deformací 0,05 mm v jenom kroku. 

 

 
 
 Maximální dosažená síla p i numerické analýze byla 172,8 kN,  p i  této  síle  byl  
pr hyb uprost ed rozp tí 17,82 mm. 

Obr. 80  FRP + CO DESKA - NLFEA - pohled na spodní stranu výpo tového modelu 

Obr. 81 FRP + CO DESKA - NLFEA - drátový výpo tový model 
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Graf 41 FRP + CO DESKA - NLFEA - nap tí ve 
výztuži 

 
Graf 38 FRP + CO DESKA - NLFEA – pr hyb uprost ed rozp tí 

  

  

Graf 40 FRP + CO DESKA - NLFEA – nap tí 
v tla eném betonu nadbetonávky 

Graf 39 FRP + CO DESKA - NLFEA - nap tí 
v betonu základní desky 
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Obr. 83 FRP + CO DESKA - NLFEA – normálové nap tí v betonu p i dosažení únosnosti 

Obr. 84 FRP + CO DESKA - NLFEA - normálové nap tí ve výztuži p i dosažení únosnosti 

  

 

   

   

   

Graf 42 FRP + CO DESKA - NLFEA - nap tí v 
polovin  délky st ední lamely 

Graf 43 FRP + CO DESKA - NLFEA - nap tí na 
okraji st ední lamely 

Obr. 82 FRP + CO DESKA - NLFEA – pr hyb a trhliny p i dosažení únosnosti (2x p evýšen) 
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Obr. 85 FRP + CO DESKA - NLFEA - normálové nap tí v lamelách p i dosažení únosnosti 

Obr. 86 FRP + CO DESKA - NLFEA - trhliny v dílci p i dosažení únosnosti 
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9 STATICKÝ VÝPO ET 

Jako dopl ující ást byl proveden statický výpo et. Výpo et pro každý dílec zahrnoval 
stanovení síly a pr hybu na mezi vzniku trhlin, ohybové únosnosti, pr hybu p i jejím 
dosažení a  smykové únosnosti. V p ípad  zesílených variant byl dále proveden návrh 
sp ahovací výztuže a posouzení únosnosti desek zesílených uhlíkovými lamelami 
s ohledem na delaminaci lamel a posouzení duktility zesíleného pr ezu. V tšina 
uvedených výpo t  byla provedena již ve fázi návrhu dílc  pro experiment 
s charakteristickými, p ípadn  teoretickými veli inami pro fyzikáln  – mechanické 
vlastnosti materiál . Po provedení materiálových zkoušek byly tyto údaje up esn ny 
a jejich pr m rné hodnoty se použily v následujících výpo tech. Vzhledem k požadavku 
na srovnání výsledk  výpo tu s výsledky zat žovacích zkoušek byla první ást výpo tu 
provedena bez použití díl ích sou initel  spolehlivosti pro materiál ve smyslu normy 

SN EN 1990 [22]. Druhá ást výpo tu byla provedena s charakteristickými, respektive 
s návrhovými hodnotami materiálových vlastností a s použitím díl ích sou initel . 
V úvodu kapitoly budou popsány vztahy použité pro statický výpo et. Dále se pak objeví 
výsledky pro jednotlivé dílce a jejich grafické znázorn ní. 
 
  
 ÚNOSNOST P I NAMÁHÁNÍ OHYBOVÝM MOMENTEM 
 Základním výpo tem bylo stanovení ohybového momentu p i dosažení únosnosti 
prvku ze silové podmínky rovnováhy pr ezu a stanovení p sobící síly p i tomto 
momentu. P i výpo tu pr ezu zesíleného uhlíkovými lamelami bylo pot eba vzít 
v úvahu i sílu v tažených uhlíkových lamelách. Vzhledem k neúplnému využití 
uhlíkových lamel se stanovila poloha neutrální osy z ešení kvadratické rovnice. Její tvar 
vychází ze silové podmínky rovnováhy, p edpokladu lineárního pom rného p etvo ení 
po výšce pr ezu a dosažení limitního p etvo ení c v tla eném betonu. Ze známé 
polohy neutrální osy se ur í pom rné p etvo ení v uhlíkových lamelách a pomocí 
modulu pružnosti lamel a Hookeova zákona se vypo ítá nap tí v lamelách p i dosažení 
meze únosnosti. Níže budou zvláš  uvedeny vztahy pro výpo et momentové únosnosti 
klasického železobetonového pr ezu a pro výpo et únosnosti pr ezu zesíleného 
lamelami. U výpo tu pr ezu zesíleného sp aženou nadbetonávkou se postupovalo 
obdobn  jako u dílc  bez nadbetonávky. Jedinou odlišností byla kontrola výšky 
tla eného betonu, na základ  které se následn  uvažovala správná hodnota pevnosti 
betonu v tlaku. V obou p ípadech byl p i dosažení únosnosti tla en pouze beton 
nadbetonávky, tudíž se uvažovala pevnost v tlaku betonu nadbetonávky. 
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Železobetonový pr ez:  

 
 Silová podmínka rovnováhy: 

 = 0 
 
Síla v tla eném betonu: 

=  
  
 Síla v tažené výztuži: 

=   
 
 Poloha neutrální osy: 

=   

  
  
 
 Ov ení plného využití betoná ské výztuže: 

= ( )   =  

  
 Rameno vnit ních sil: 

= 0,5  
  
 Moment na mezi únosnosti: 

=  
  
  

 

Obr. 87 Železobetonový pr ez p i dosažení únosnosti v ohybu 
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 Síla na mezi únosnosti: 

=
4

 

 
Pr ez zesílený lamelami: 
 

 

 Silová podmínka rovnováhy: 

  = 0 

 

Síla v tla eném betonu: 

=  

  

 Síla v tažené výztuži: 

=   

  

 Síla v tažené uhlíkové lamele: 

=   

 

 Poloha neutrální osy v p ípad  neúplného využití uhlíkové lamely: 

= 0 

  

 Ov ení plného využití betoná ské výztuže: 

= ( )   =  

Obr. 88 Zesílený pr ez p i dosažení únosnosti v ohybu 
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 Pom rné p etvo ení v lamele: 

= ( ) 

 

 Rameno vnit ních sil betoná ské výztuže: 

=  0,5  

 

 Rameno vnit ních sil uhlíkových lamel: 

=  0,5  

  

 Moment na mezi únosnosti: 

= +  

  

 Síla na mezi únosnosti: 

=
4

 

 
 

 

As  plocha betoná ské výztuže 

Af pr ezová plocha uhlíkových lamel 

mez kluzu betoná ské výztuže 

pom rné p etvo ení lamel 

modul pružnosti lamel 

maximální p etvo ení betonu 

ší ka pr ezu 

sou initel rozd lení nap tí v tla eném betonu 

pevnost betonu v tlaku 

ú inná výška pr ezu pro betoná skou výztuž 

ú inná výška pr ezu pro lamely  

efektivní rozp tí nosníku 

rozte  p sobících b emen 
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IDEÁLNÍ BETONOVÝ PR EZ 
Pro výpo et ohybového momentu, respektive p sobící síly v moment  vzniku první 

trhliny a pr hybu p i této síle, bylo nutno stanovit pr ezové charakteristiky ideálního 
pr ezu. P i tomto postupu se reálný železobetonový (p ípadn  zesílený pr ez) 
p evede na ist  betonový pr ez, kdy se plocha betoná ské výztuže a uhlíkových lamel 
p evádí na ekvivalentní plochu betonu základní desky pomocí pom ru modulu 
pružnosti betoná ské výztuže nebo modulu pružnosti uhlíkových lamel a modulu 
pružnosti betonu. Tomuto pom ru se nazývá „pracovní sou initel “. Uvedené vztahy 
jsou uvedeny pro dílec zesílený lamelami. V p ípad  jiných typ  desek byly pouze 
vynechány p íslušné leny vzorc . Rozdílné moduly pružnosti základního betonu 
a betonu nadbetonávky byly zanedbány a betonový pr ez základní desky 
a nadbetonávky se uvažoval se shodným modulem pružnosti. 

 

Pracovní sou initel ocel - beton: 

=   

 

Pracovní sou initel lamela – beton: 

=   

 

Plocha ideálního pr ezu: 

= + (  ) + ( ) 

 

 

Obr. 89 Ideální pr ez 
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T žišt  ideálního pr ezu: 

=  
+ +

 

 

Moment setrva nosti ideálního pr ezu: 

= +  + +  

 

Ohybový moment na mezi vzniku trhlin: 

=
( )

 

 

 Síla na mezi vzniku trhlin: 

=
4

 

  
 

modul pružnosti betoná ské výztuže 

modul pružnosti uhlíkové lamely 

modul pružnosti betonu 

pr ezová plocha betonového pr ezu 

plocha betoná ské výztuže 

pr ezová plocha uhlíkových lamel 

poloha t žišt  betonového pr ezu 

poloha t žišt  betoná ské výztuže 

poloha t žišt  uhlíkových lamel 

moment setrva nosti betonového pru ezu 

pevnost betonu v tahu 

výška pr ezu 

efektivní rozp tí nosníku 

rozte  p sobících b emen 
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ŽELEZOBETONOVÝ PR EZ S TRHLINOU A TLA ENOU ÁSTÍ 
Pr ezové charakteristiky železobetonového pr ezu oslabeného trhlinami se 

využilo pro výpo et pr hybu dílce p i dosažení jeho únosnosti. V literatu e (nap íklad 
[23]) se tento stav p sobení pr ezu uvažuje jako „Stádium II“. P i tomto p sobení 
pr ezu se vychází z p edpoklad , že p sobící ohybový moment je v tší, než kritický 
moment – v pr ezu již vznikly trhliny v tažené ásti, neutrální osa se posouvá blíže 
k tla enému okraji, tahová nap tí p enáší výztuž, beton v tahu nep sobí, a pom rné 
p etvo ení je po výšce pr ezu lineární. P edpokládá se také, že nap tí je p ímo úm rné 
pom rnému p etvo ení a vychází z Hookeova zákona. Vztah pro vypo et výšky 
tla eného betonu se stanoví na základ  silové podmínky rovnováhy pr ezu.  

 

 Silová podmínka rovnováhy: 

  = 0 

 

  

Síla v tla eném betonu p sobící v t žišti obrazce nap tí tla eného betonu: 

= 0,5  

   

 Síla v tažené výztuži: 

=   

  

 Síla v tažené uhlíkové lamele: 

=   

 

 Pom rné p etvo ení betoná ské výztuže: 

= ( ) 

Obr. 90 Pr ez porušený trhlinami s tla enou ástí 
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 Pom rné p etvo ení v lamele: 

= ( ) 

 

 Po dosazení pom rných p etvo ení do silové podmínky dostáváme kvadratickou rovnici 

pro výpo et polohy neutrální osy oslabeného pr ezu: 

0,5 + + + = 0 

 

 Moment setrva nosti oslabeného pr ezu: 

=
1
3

( ) +  

 

 

ší ka pr ezu 

vzdálenost neutrální osy oslabeného pr ezu od horní hrany 

modul pružnosti betonu 

modul pružnosti betoná ské výztuže 

modul pružnosti uhlíkových lamel 

plocha betoná ské výztuže 

pr ezová plocha uhlíkových lamel 

ú inná výška pr ezu pro betoná skou výztuž 

ú inná výška pr ezu pro lamely  
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PR HYB NOSNÍKU ZATÍŽENÉHO DVOJICÍ SIL 
Pro výpo et pr hybu uprost ed rozp tí na prostém nosníku zatíženém dvojicí 

stejn  velkých sil platí následující vztah. Pro výpo et pr hybu na mezi vzniku trhlin 
a pr hybu na mezi únosnosti byl do vztahu vždy dosazena p íslušná p sobící síla 
a odpovídající ohybová tuhost. 

 

Pr hyb uprost ed rozp tí prostého nosníku zatíženého dvojicí stejných sil: 

=  
(3 4 )
24

 

 

 

jedna p sobící síla (polovina celkové p sobící síly) 

vzdálenost b emena od osy uložení 

efektivní rozp tí nosníku 

modul pružnosti 

moment setrva nosti 

 
  
  

Obr. 91 Schéma pro výpo et pr hybu 
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 ÚNOSNOST PR EZU P I NAMÁHÁNÍ POSOUVAJÍCÍ SILOU 
 A koliv porovnání smykové únosnosti pr ezu s experimentálními zkouškami není 
p edm tem této práce, tak byla p edevším ve fázi návrhu stanovena i tato únosnost 
pro posouzení, zda-li se dílec neporuší práv  vlivem smyku. Jako v p ípad  namáhání 
ohybovým momentem byla následn  smyková únosnost a další parametry po ítána 
s návrhovými i reálnými parametry použitých materiál . Pro výpo et nap tí 
v betoná ské výztuži, stanovení kotevní délky výztuže a samotné únosnosti ve smyku 
se vycházelo z postupu, který stanovuje evropská norma SN EN 1992-1-1 [24]. 
 
 Mezní nap tí v soudržnosti: 

= 2,25  

 

  

 Maximální tahová síla ve výztuži: 

= ,

0,9
 

 

 Nap tí v jednom prutu výztuže v míst  Vz,max: 

=
,
 

 

 Základní kotevní délka: 

, =
4

 

 

 Návrhová kotevní délka: 

, = 0,3 , ; 10 ; 100  

 

 Stupe  vyztužení: 

=  

 

 Sou initel výšky: 

= 1 +
200
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 Sou initel: 

, =
0,18
 

 

 Únosnost betonu ve smyku: 

, = , (100 )  

 

 Omezení smykové únosnosti betonu ve smyku: 

, =  

 

 Minimální smykové nap tí: 

= 0,035  

  

 Není nutný návrh smykové výztuže jestliže: 

, , ; ,  

 

 Smyková únosnost bez smykové výztuže: 

=  , ; ,  

 

pevnost betonu v tahu 

, maximální posouvající  síla 

, plocha jednoho prutu výztuže 

pr m r výztuže 

plocha ádn  zakotvené výztuže 

ší ka pr ezu 

ú inná výška pr ezu pro betoná skou výztuž 

sou initel spolehlivosti pro beton ( = 1,00) 

pevnost betonu v tlaku 
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 NÁVRH SP AHOVACÍ VÝZTUŽE 
 Pro dílce se sp aženou nadbetonávkou bylo nutno navrhnout sp ahovací výztuž 
jednotlivých desek kv li zamezení posunutí desek v i sob  a zajišt ní jejich 
dokonalého spolup sobení. Pro oba dílce s nadbetonávkou se zvolil shodný návrh 
sp ahovací výztuže na maximální síly, které mohou b hem zat žování 
nastat – maximální posouvající síla p i dosažení únosnosti pro FRP + CO desku, bez 
vlivu delaminace lamel. Postup návrhu sp ahovací výztuže je uveden v norm  [24] 
kapitola 6.2.5 Smyk ve sty né ploše mezi betony r zného stá í. P i návrhu se uvažovalo 
použití betoná ské výztuže B500B o pr m ru 10 mm jako sp ahovací výztuže. 
Sp ahovací výztuž se navrhovala na celou plochu desky. 
 

 Pom r podélné síly v ploše dobetonávky k celkové podélné síle: 

=  

 

 Smykové nap tí ve sty né spá e: 

= ,  

 

 Smyková plocha: 

=  

 

 Stupe  vyztužení: 

=  

 

 Únosnost sty né plochy: 

= + + ( + ) 0,5 .  

 

 Podmínka spolehlivosti: 
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 síla v tla eném betonu nadbetonávky 

 celková síla v tla eném betonu 

 , maximální posouvající síla 

 rameno vnit ních sil 

ší ka pr ezu 

efektivní rozp tí nosníku 

plocha výztuže procházející smykovou plochou 

plocha styku 

, sou initelé závislí na drsnosti sty né plochy 

nap tí vyvozené jinou než posouvající silou kolmou na sty nou plochu 

mez kluzu sp ahovací výztuže 

úhel svírající smyková výztuž a smyková plocha 

reduk ní sou initel pevnosti betonu v tlaku 

 

 MAXIMÁLNÍ ÚNOSNOST ZESÍLENÝCH  PRVK  S OHLEDEM NA ODTRŽENÍ LAMEL 
 U dílc , které bývají zesíleny uhlíkovými lamelami, pokud nejsou lamely dodate n  
kotveny (nap íklad šrouby, nebo hmoždinkami), porušení zpravidla nastává p i 
odtržení lamely od betonového podkladu p ípadn  adhezní vrstvy. Další možné 
zp soby porušení p i ohybu se podobají porušení klasického železobetonového 
pr ezu. Vy erpání únosnosti je dosaženo bu  drcením tla eného betonu, nebo 
p etržením tažené výztuže. Avšak vzhledem ke skute nosti, že p i nekotvených 
lamelách rozhoduje o únosnosti jejich odtržení, tyto situace p i b žném použití 
prakticky nenastávají. 
 Postup stanovení únosnosti pr ezu s ohledem na odtržení lamel v sou asnosti 
neuvádí žádná platná evropská norma. Avšak na základ  v deckých a výzkumných 
prací existuje n kolik postup  a doporu ení, podle kterých je možno stanovit 
maximální únosnost zesíleného prvku s vlivem odtržení. Tyto postupy se snaží být 
vzhledem k místu jejich vzniku v souladu s místními normami pro navrhování 
konstrukcí. Nap íklad pro zem  se zavedenými evropskými normami – Eurokódy, 
existuje doporu ení TR 55 – Design Guidance for Strengthening Concrete Structures 
Using Fibre-Reinforced Polymer Composites [25], které je možno použít v kombinaci 
s normou pro navrhování betonových konstrukci SN EN 1992-1-1 [24]. P ehledné 
shrnutí r zných postup  a doporu ení v návaznosti nap íklad na americké normy 
a ilustra ní ešené p íklady výpo tu obsahuje kniha Rehabilitation of Concrete 
Structures with Fiber-Reinforced Polymer [3], ze které vychází i následující vztahy. 
Samotné porušení (odtržení) m že nastat vícero zp soby: odtržení lamely spolu s krycí 
vrstvou betonu, odtržení lamely na jejím konci nebo odtržení zp sobené rozevíráním 
a zv tšováním trhlin v betonu. Výpo et zahrnoval dva díl í posudky, v prvním kroku se 
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stanovila maximální posouvající síla, p i které dojde k odtržení krycí vrstvy spolu 
s lamelou, v druhém kroku se posoudilo maximální smykové nap tí mezi lamelou 
a betonem. V p edb žném návrhu byly dílce posouzeny také z hlediska zajišt ní 
dostate né kotevní délky. V následných p epo tech se od tohoto posudku upustilo 
z d vod , že posudek závisel na ohybovém momentu v míst  konce lamely. 
V experimentu se poda ilo konec lamely ukon it v  ose uložení, tudíž v  míst  s nulovým 
ohybovým momentem a tento posudek nebyl relevantní. 
 
Kontrola separace krycí vrstvy  
 
 Maximální posouvající síla v míst  konce lamely: 

,  =  ,  
  
 Posouvající síla, p i které dojde k separaci krycí vrstvy: 

, = 0,67  
 
 Podmínka spolehlivosti pro porušení vlivem separace krycí vrstvy: 

,  ,  
 
  
Kontrola smykového nap tí mezi lamelou a betonem 
 
 Smykové nap tí p i maximální posouvající síle: 

=
, ( )

0,80  

 
 

, maximální posouvající síla 

smyková únosnost pr ezu 

modul pružnosti uhlíkových lamel 

modul pružnosti betonu 

pr ezová plocha uhlíkových lamel 

výška pr ezu 

poloha neutrální osy pr ezu oslabeného trhlinami 

moment setrva nosti pr ezu oslabeného trhlinami 

ší ka adhezní vrstvy (lepidla) shodná s ší kou lamely 

  
 I když popsané vztahy vycházejí z mnoha výzkum , zkoušek a teoretických 
p edpoklad , tak výsledky t chto posudk  byly vzhledem k výsledk m experimentu 
zna n  kontroverzní a p edpovídaly menší únosnost dílc , než byla ve skute nosti.  
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 STATICKÝ VÝPO ET NEZESÍLENÉ DESKY 

Ze vztah  uvedených výše byla stanovena maximální únosnost nezesílené 
železobetonové desky 66,7 kN a pr hyb p i této síle 22,2 mm p i použití pr m rných 
hodnot materiálových vlastností. Návrhová únosnost dílce ur ená statickým výpo tem 
byla  45,3  kN  p i  pr hybu  14,2  mm.  Smyková  únosnost  byla  vypo tena  64,5  kN  
v pr m rných hodnotách a 38,9 kN v hodnotách návrhových. Podrobný statický 
výpo et je obsažen v p íloze P3.1. 

 

 

 STATICKÝ VÝPO ET DESKY ZESÍLENÉ LAMELAMI 

Statickým výpo tem byla vypo ítána únosnost dílce zesíleného lamelami 165,8 kN 
a pr hyb p i této síle 36,7 mm pro pr m rné a 123,9 kN p i  26,6 mm pro návrhové 
hodnoty.  P i výpo tu únosnosti s vlivem odtržení lamel byla stanovena únosnost dílce 
hodnotou 69,5 kN a odpovídajícího pr hybu p i této síle 15,5 mm p i použití 
pr m rných hodnot ve statickém výpo tu. P i uvážení charakteristických hodnot 
a p íslušných sou initel  spolehlivosti byla únosnost s vlivem delaminace lamel 
stanovená na 58,0 kN a pr hyb v moment  odtržení 12,5 mm. Smyková únosnost 
desky byla 71,9 kN, respektive 43,4 kN. Podrobn jší statický výpo et je obsažen 
v p íloze P3.2. 

Graf 44 ŽB DESKA - STATICKÝ VÝPO ET - závislost pr hybu na p sobící síle 
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 STATICKÝ VÝPO ET DESKY ZESÍLENÉ SP AŽENOU 
NADBETONÁVKOU 

P i statickém výpo tu s pr m rnými vstupními parametry se stanovila maximální 
únosnost dílce zesíleného sp aženou deskou 98,7 kN p i pr hybu uprost ed rozp tí 
14,6 mm. Maximální návrhová únosnost této varianty zesílení byla 67,8 kN p i této síle 
byl  vypo ten  pr hyb  9,8  mm.  Únosnost  desky  na  smyk  byla  spo ítána  na  82,6  kN  
v pr m rných hodnotách a 49,8 kN v návrhových hodnotách. Podrobný statický 
výpo et tohoto dílce obsahuje p íloha P3.3. 

 

Graf 45 FRP DESKA - STATICKÝ VÝPO ET - závislost pr hybu na p sobící síle 

Graf 46 CO DESKA – STATICKÝ VÝPO ET - závislost pr hybu na p sobící síle 
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 STATICKÝ VÝPO ET DESKY ZESÍLENÉ KOMBINACÍ UHLÍKOVÝCH 
LAMEL A SP AŽENÉ NADBETONÁVKY 

Pro dílec s kombinací zesílení se stanovila maximální síla p i dosažení únosnosti 
hodnotou 291,7 kN a pr hyb p i této síle 30,0 mm. Návrhová únosnost byla spo ítána 
na 209,4 kN a pr hyb p i dosažení únosnosti 20,9 mm. P i uvážení odtržení lamel byla 
únosnost takto zesílené desky 123,0 kN a odpovídající pr hyb 12,7 mm v návrhových 
hodnotách pak síla 74 kN a pr hyb 7,38 mm. Únosnost dílce p i p sobení posouvající 
síly byla spo ítána na 92,1 kN, nebo 55,5 kN. Výpo et viz p íloha P3.4. 

  
Graf 47 FRP + CO DESKA - STATICKÝ VÝPO ET - závislost pr hybu na p sobící síle 
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10 VÝSLEDKY EXPERIMENTU A ANALÝZ 

Výsledky získané z experiment , numerických analýz a statických výpo t  
prezentované v p edchozích ástech, budou v této kapitole p ehledn  graficky 
a tabelárn  shrnuty, a to pro každý typ dílce zvláš . Graficky budou zobrazeny výsledky 
pr b hu zat žovací síly a pr hybu uprost ed rozp tí, detail po átku grafu síla – pr hyb, 
a pr b hy nap tí p i p sobící síle ve sledovaných oblastech. V záv ru každé 
podkapitoly budou hlavní veli iny pro každý zdroj výsledku vyjád eny v tabulce a budou 
procentuáln  porovnány. 
 

 VÝSLEDKY NEZESÍLENÉ DESKY 

Z výsledk  je patrné, že dílec se p i zat žovací zkoušce choval dle p edpoklad , 
v porovnání s výsledky numerické analýzy je pr b h zkoušky ve velké mí e shodný. 
Statický výpo et s reálnými pr m rnými vstupními hodnotami ukazuje také dobrou 
shodu s experimentem, co se hodnoty maximální únosnosti tý e, rozdíl je pouze 
v pr hybu p i dosažení únosnosti. Návrhová únosnost dílce se pohybuje okolo 73 % 
únosnosti zjišt né experimentem, tento výsledek odpovídá použitým 
charakteristickým hodnotám vlastností materiál  a díl ích sou initel  spolehlivosti, 
které snižují výslednou únosnost. 
 

 
Graf 48 ŽB DESKA – VÝSLEDKY - pr hyb uprost ed rozp tí 
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Graf 51 ŽB DESKA – VÝSLEDKY - nap tí ve výztuži Graf 50 ŽB DESKA – VÝSLEDKY - nap tí v 
tla eném betonu 

Graf 49 ŽB DESKA - VÝSLEDKY - pr hyb 
uprost ed rozp tí - detail 

Tab. 12 ŽB DESKA - VÝSLEDKY 

EX P ERI MENT ATENA NL FEA

STATI CK Ý 
VÝP O ET 

PR M RNÉ 
( N ÁV R H O VÉ)   
HOD NOTY

SÍLA NA MEZI ÚNOSNOSTI Fmax [kN] 61,7 68,1 66,7 (45,3)

PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ SÍLY - [%] 100,0 110,4 108,1 (73,4)

PR HYB NA MEZI ÚNOSNOSTI wmax [mm] 13,8 17,8 22,2 (14,6)

PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ PR HYBU - [%] 100,0 128,3 160,9 (105,8)

PARAMETR
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 VÝSLEDKY DESKY ZESÍLENÉ LAMELAMI 

Pr b hy jednotlivých výsledk  pro desku zesílenou uhlíkovými lamelami jsou ve velké 
mí e shodné. MKP analýzou se poda ilo vystihnout i porušení dílce zp sobené 
odtržením lamel. U statických výpo t  se pr b h pr hybu na p sobící síle v podstat  
neliší. U stanovení maximální únosnosti statickým výpo tem se však výsledky 
rozcházení. P i ur ení maximální únosnosti se zanedbáním odtržení lamel (porušení 
dílce drcením tla eného betonu) jsou výsledky vyšší, než byly získány z experimentu. 
P i uvážení delaminace jsou výsledky naopak zna n  podhodnocené. 
 

 
Graf 52 FRP DESKA – VÝSLEDKY - pr hyb uprost ed rozp tí 

 

 

Graf 53 FRP DESKA - VÝSLEDKY - pr hyb 
uprost ed rozp tí - detail 
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Graf 55 FRP DESKA – VÝSLEDKY - nap tí ve 
výztuži 

Graf 54 FRP DESKA – VÝSLEDKY - nap tí v 
tla eném betonu 

Graf 56 FRP DESKA - VÝSLEDKY - nap tí v polovin  
délky st ední lamely 

Graf 57 FRP DESKA - VÝSLEDKY – nap tí na okraji 
st ední lamely 

Tab. 13 FRP DESKA - VÝSLEDKY 

EX P ERI MENT ATENA NL FEA

STATI CK Ý 
VÝP O ET 

P R M RNÉ 
( N ÁV R H O V É)   
HODNOTY

S. V.  S  
VL I VEM 

D EL AMINACE 
P R M RNÉ 
( N Á V R H O V É)   
HOD NOTY

SÍLA NA MEZI ÚNOSNOSTI Fmax [kN] 115,5 120,2 165,8 (123,9) 69,5 (58,0)

PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ SÍLY - [%] 100,0 104,1 143,5 (107,3) 60,2 (50,2)

PR HYB NA MEZI ÚNOSNOSTI wmax [mm] 28,2 26,1 36,7 (26,6) 15,5 (12,5)

PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ PR HYBU - [%] 100,0 92,6 130,1 (94,3) 55,0 (43,3)

PARAMETR
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 VÝSLEDKY DESKY ZESÍLENÉ SP AŽENOU NADBETONÁVKOU 

Hodnoty a pr b hy analýz a výpo t , jako u nezesílené varianty ukazují uspokojující 
shodu se zat žovací zkouškou. M žeme pozorovat drobné odchylky, jako v p ípad  
základního dílce v pr hybu p i dosažení únosnosti. Pr b hy nap tí b hem zkoušky 
z experimentu v porovnání s numerickou analýzou jsou také, p edevším pr b hem, 
shodné. 
 

 
 

 

 

 

Graf 58 CO DESKA - VÝSLEDKY - pr hyb uprost ed rozp tí 

Graf 59 CO DESKA - VÝSLEDKY - pr hyb 
uprost ed rozp tí - detail 
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Graf 60 CO DESKA - VÝSLEDKY -  nap tí v betonu 
základní desky 

Graf 61 CO DESKA - VÝSLEDKY - nap tí v tla eném 
betonu nadbetonávky 

  

 

 

 

 
  

Graf 62 CO DESKA – VÝSLEDKY - nap tí ve výztuži 

Tab. 14 CO DESKA - VÝSLEDKY 

EX P ERI MENT ATENA NL FEA

STATI CK Ý 
VÝP O ET 

P R M RNÉ 
( N ÁV RH O VÉ)   
HODNOTY

SÍLA NA MEZI ÚNOSNOSTI Fmax [kN] 92,9 101,4 98,7 (67,8)

PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ SÍLY - [%] 100,0 109,1 106,2 (73,0)

PR HYB NA MEZI ÚNOSNOSTI wmax [mm] 8,7 14,4 14,6 (9,8)

PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ PR HYBU - [%] 100,0 166,7 167,8 (112,6)

PARAMETR
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 VÝSLEDKY DESKY ZESÍLENÉ KOMBINACÍ UHLÍKOVÝCH LAMEL A 
SP AŽENÉ NADBETONÁVKY 

Výsledky pro poslední dílec zesílený kombinací p edešlých zesílení vykazují také dobrou 
shodu jednotlivých výsledk . Jako v p ípad  desky zesílené uhlíkovými lamelami se 
nepoda ilo uspokojiv  stanovit maximální únosnost dílce p i statickém výpo tu. 
Vzhledem k velké rezerv  v únosnosti pr ezu, kterou se vlivem odtržení lamel 
nepoda ilo vy erpat, je hodnota plné únosnosti dílce stanovená statickým výpo tem 
výrazn  vyšší než p i experimentu, nebo numerické analýze. Výpo et s vlivem 
delaminace naopak únosnost pr ezu podhodnocuje. I navzdory t mto skute nostem 
je pr b h výsledku z velké ásti shodný. 
 

 
Graf 63 FRP + CO DESKA -  VÝSLEDKY  – pr hyb uprost ed rozp tí 

 

 

Graf 64 FRP + CO DESKA - VÝSLEDKY - pr hyb 
uprost ed rozp tí - detail 
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Graf 67 FRP + CO DESKA - VÝSLEDKY - nap tí ve 
výztuži 

  

 

  

  

Graf 66 FRP + CO DESKA - VÝSLEDKY – nap tí 
v tla eném betonu nadbetonávky 

Graf 65 FRP + CO DESKA - VÝSLEDKY - nap tí 
v betonu základní desky 

Graf 68 FRP + CO DESKA - VÝSLEDKY - nap tí v 
polovin  délky st ední lamely 

Graf 69 FRP + CO DESKA - VÝSLEDKY - nap tí na 
okraji st ední lamely 
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Tab. 15 FRP + CO DESKA - VÝSLEDKY 

EX P ERI MENT ATENA NL FEA

STATI CK Ý 
VÝP O ET 

P R M RNÉ 
( N ÁV R H OV É)   
HOD NOTY

S. V.  S  
VL I VEM 

D EL AMI NACE 
PR M RNÉ 
( NÁV R H O VÉ)   
HOD NOTY

SÍLA NA MEZI ÚNOSNOSTI Fmax [kN] 160,7 172,8 291,7 (209,4) 123,0 (74,0)

PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ SÍLY - [%] 100,0 107,5 181,5 (130,3) 76,5 (46,0)

PR HYB NA MEZI ÚNOSNOSTI wmax [mm] 17,3 17,8 30,0 (20,9) 12,7 (7,4)

PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ PR HYBU - [%] 100,0 102,8 173,4 (120,8) 73,4 (42,7)

PARAMETR
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11 POROVNÁNÍ VÝSLEDK  

St žejní ásti práce bylo porovnání jednotlivých zesílených dílc  na základ  výsledk  
z experimentálních zat žovacích zkoušek. Grafické srovnání vztahu pr hybu uprost ed 
rozp tí a p sobící síly dopln né grafy srovnávající pr b h nap tí v m ených oblastech 
v pr b hu zkoušky je zobrazeno níže. Výsledky experimentu jsou dopln ny 
porovnáním výsledk  získaných z numerické analýzy a statického výpo tu. P edevším 
u grafu pr hybu uprost ed rozp tí lze názorn  popsat chování jednotlivých zp sob  
zesílení. P i zesílení referen ního dílce uhlíkovými lamelami se dosáhlo vyšší únosnosti, 
avšak tuhost dílce se prakticky nezm nila. U zesílení nadbetonávkou se výrazn  zvýšila 
tuhost, ale také únosnost. P í kombinaci zesílení je možno pozorovat kombinaci obou 
p edešlých vliv  zesílení. Dílec zesílený jak nadbetonávkou, tak uhlíkovými lamelami 
vykazoval v tší tuhost, menší deformace a také vyšší únosnost. 
 

 
Graf 70 EXPERIMENT - POROVNÁNÍ – pr hyb uprost ed rozp tí 

  

Graf 72 EXPERIMENT - POROVNÁNÍ – nap tí ve 
výztuži 

Graf 71 EXPERIMENT - POROVNÁNÍ - nap tí 
v nejvíce tla ených vláknech betonu 
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Graf 73 EXPERIMENT -  POROVNÁNÍ - nap tí v 
polovin  délky st ední lamely 

Graf 74 EXPERIMENT  - POROVNÁNÍ - nap tí na 
okraji st ední lamely 

 

 

  

  

Graf 75 NLFA - POROVNÁNÍ - pr hyb uprost ed rozp tí 

Tab. 16 EXPERIMENT - POROVNÁNÍ 

ŽB  DESKA FRP  DESKA CO  D ESK A
FR P + CO 

DESKA

SÍLA NA MEZI ÚNOSNOSTI Fmax [kN] 61,7 115,5 92,9 160,7
PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ SÍLY - [%] 100,0 187,2 150,6 260,5

PR HYB NA MEZI ÚNOSNOSTI wmax [mm] 13,8 28,2 8,7 17,3
PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ PR HYBU - [%] 100,0 203,8 62,5 125,3

PARAMETR
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Graf 76 STATICKÝ VÝPO ET - POROVNÁNÍ - pr hyb uprost ed rozp tí - pr m rné hodnoty 

Graf 77 STATICKÝ VÝPO ET - POROVNÁNÍ - pr hyb uprost ed rozp tí - návrhové hodnoty 



101 
 

12 ZÁV R 

V rámci této diplomové práce byly vyrobeny ty i shodné železobetonové deskové 
prvky, které se následn  zesilovaly na základ  p edem navrženými zp soby. Jednalo se 
o zesílení extern  lepenými uhlíkovými lamelami, sp aženou deskou a kombinací 
t chto dvou metod v takzvané hybridní zesílení. Takto zesílené prvky (v etn  jednoho 
referen ního) se následn  podrobily experimentu v podob  statické zat žovací 
zkoušky ty bodovým ohybem. 
 Ze získaných výsledk  experimentu je možno jasn  ur it rozdíly v chování 
jednotlivých použitých zp sob  pro zesílení. V p ípad  zesílení extern  lepenou výztuží 
se mimo zvýšení únosnosti dílce projevuje efekt delaminace lamel. Tento negativní jev 
zpravidla ovliv uje výslednou únosnost a rozhoduje o porušení prvku. Existuje vícero 
zdroj  (nap íklad [26] nebo [27]), které se snaží popsat, a  už teoreticky nebo 
experimentáln , vztahy pro ur ení kotevních délek extern  lepené výztuže a mezní 
hodnoty soudržnosti mezi lamelou a zesilovaným podkladem. Za dobu zkoumání 
tohoto jevu vzniklo n kolik návrhových p ístup  a doporu ení, jak zajistit kotvení 
extern  lepených, p edevším kompozitních výztuží a jak k posouzení tohoto problému 
p istupovat. Avšak pro eliminaci i omezení odtržení lepené výztuže existují 
jednoduché zp soby, jak oddálit okamžik odtržení lamel a efektivn ji využít kapacitu 
prvku. Jedná se o zp soby mechanického kotvení lamel i zatažení jejich konc  do míst, 
kde nep sobí extrémní hodnoty vnit ních sil. 
 Efektivním a relativn  jednoduchým zp sobem zesilování konstrukcí, p edevším 
pak t ch namáhaných ohybovým momentem, se jeví zv tšení pr ezu zesilovaného 
prvku, nap íklad sp aženou deskou. A koliv toto zesílení p i b žných aplikacích 
nep ináší tak razantní nár st únosnosti, jak v p ípad  použití FRP, tento typ zesílení 
s sebou nese p edevším zvýšení celkové tuhosti zesilované konstrukce. V p ípad  
správn  navrženého sp ažení mezi p vodní a novou ásti pr ezu dostaneme pevné 
spojení mezi jednotlivými ástmi a jejich dokonalé spolup sobení. Dalším zlepšením 
vlastností prvk  zesílených zm nou pr ezové plochy m žeme docílit použitím 
moderních materiálu, kterými m žou být (ultra) vysokopevnostní betony (HPC/UHPC), 
nebo betony vyztužené rozptýlenou výztuží (FRC). 
 Kombinací r zných metod a materiálu pro strukturální zesilování m žeme erpat 
z jejich díl ích výhod, p ípadn  úsp šn  eliminovat jejich nevýhody a omezení. I když 
se hybridní metody v praxi asto nevyužívají, tak jsou jejich výhody z ejmé. V této práci 
byly zvoleny kombinace zesílení, které byly podrobeny experimentu i jako separátní 
metody, na základ  ehož je možno názorn  popsat, který druh zesílení se podílí na 
konkrétní zm n  chování dílce p i kombinaci jednotlivých zesílení. Obdobnému 
experimentu se v nuje nap íklad práce: Efficient hybrid strengthening for precast hollow 
core slabs at low and high shear span to depth ratios [28], která dále rozvíjí problematiku 
hybridního zesilování deskových prvk  za použití dalších druh  kompozitních výztuží 
v kombinaci se sp aženou nadbetonávkou. V jiné práci [29] byly FRP výztuže dopln ny 
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nadbetonávkou z drátkobetonu. Výsledky prezentované v t chto textech ukazují 
srovnatelné výsledky s provedenými experimenty v této diplomové práci. V p ípad  
zesílení pouze FRP výztuží se únosnost pohybuje okolo 180 % únosnosti referen ních 
dílc , v p ípad  nadbetonávky je hodnota únosnosti p ibližn  150 %, a p i kombinaci 
metod hodnota únosnosti dosahuje 220 % až 350 % v závislosti na typu použité výztuže 
a geometrii zkušebních dílc . 
 Provedena nelineární numerická analýza modelující provedené experimentální 
zat žovací zkoušky vykazuje dobrou shodu mezi výsledky experimentu a modelu. 
Rozdíly únosností se pohybovaly maximáln  do 10 % výsledk  experimentu. V p ípad  
sestavování model , které reprezentovaly dílce zesílené FRP výztuží, nejv tší problém 
vyvstal p i definování spojení mezi lamelou, adhezní vrstvou a betonem. Avšak 
i navzdory pom rn  velkým kone ným prvk m a vzhledem k náro nosti výpo tu se 
poda ilo vystihnout reálné chování takto zesílených dílc . 
 Dopl kové statické výpo ty v p ípad  prvk  bez kompozitní výztuže dokázaly 
s uspokojivou p esností ur it hodnoty jejich únosnosti, pouze u dílc  s uhlíkovými 
lamelami byly výsledky s ohledem na dosažení únosnosti vlivem delaminace lamel siln  
nep esné a podhodnocovaly reálné výsledky. Tyto nep esnosti mohou být zp sobeny 
použitím „obecných“ vztah , které uvažují pouze teoretické hodnoty únosnosti p i 
delaminaci. P esn jší ešení by se dalo získat nap íklad provedením pot ebných 
zkoušek pro ur ení mezní soudržnosti systému a následn  získané hodnoty uvážit ve 
statickém výpo tu. 
 I když existují (a v praxi se používají) r zné druhy zesilování konstrukcí, tak je nutné 
mít vždy na pam ti, že každá metoda a materiál pro zesilování použitý má své výhody 
a nevýhody. U kompozitních výztuží se jedná p edevším o vysokou pevnost v tahu, 
dobrou odolnost v i pov trnostním vliv , na druhou stranu tyto materiály vykazují 
lineárn  pružné chování až do porušení, a to nastává prakticky okamžit  bez 
p edchozího varování, které m žeme pozorovat u betoná ské výztuže ve form  meze 
kluzu. Proto je nutno dbát na pe livý návrh konstrukcí s tímto materiálem. 
Samostatnou kapitolou p i aplikaci extern  lepené výztuže je návrh, posouzení 
a zajišt ní dostate ných kotevních délek lepené výztuže, p ípadn  její mechanické 
kotvení, aby bylo vylou eno p ípadné odtržení výztuže. U sp ažených nadbetonávek, 
p ípadn  obbetonávek, je nutno p edevším zajistit správné spolup sobení s p vodní 
konstrukcí, ale také zvážit p ír stek vlastní tíhy od zesílení, který nemusí být mnohdy 
zanedbatelný. 
 A  už volba technologie a materiálu pro zesílení konstrukce bude jakákoliv, je 
pot eba zesílení navrhnout pe liv , efektivn  a s ohledem na aktuální stavebn  
technický stav konstrukce. Dále je nutno mít na pam ti, že v p ípad  použití pasivního 
zesílení, které nep sobí na konstrukci aktivn , je takovéto zesílení aktivní pouze ve 
chvíli, kdy na konstrukci p sobí zatížení v tší než v moment  aplikace zesílení. 
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HMOTNOST
SÍLA P I 

PORUŠENÍ
PEVNOST V 

TLAKU

c m Fmax fc

[mm] [g] [kN]  [N/mm2]

K1 149,36 149,60 150,58 150,17 150,07 150,15 150,59 7694,0 893,7 3 9,7

K2 148,95 149,43 149,36 150,49 150,17 150,28 150,15 7660,2 889,8 3 9,7

K3 148,30 150,25 150,41 150,21 150,41 150,44 150,22 7638,9 907,3 4 0,3
K4 150,00 149,46 150,50 150,40 150,61 150,04 150,74 7643,0 881,1 3 9,1

K5 148,59 150,51 150,96 150,68 150,32 150,03 150,31 7799,4 936,1 4 1,5

K6 149,21 150,72 151,45 150,21 150,20 150,28 150,56 7662,4 901,1 3 9,9
K7 151,77 151,93 150,35 150,30 150,29 150,35 150,38 7771,1 900,7 3 9,6

K8 151,25 153,07 152,73 150,16 150,28 150,83 149,97 7711,8 904,8 3 9,5

K9 149,90 148,77 146,79 150,24 150,16 150,18 150,20 7644,0 926,8 4 1,6
K10 146,11 147,42 145,85 150,03 150,31 150,62 150,25 7541,4 899,6 4 0,9

K11 151,87 150,66 154,20 150,00 149,99 150,04 149,94 7654,2 972,3 4 2,6

K12 143,92 147,65 149,80 150,40 150,41 150,60 150,91 7537,2 942,5 4 2,6

ROZM RY

T LESO a b

[mm] [mm]

Tab. P2 - 1 Výsledky pevností v tlaku první betonáže 

HMOTNOST

L m

[mm] [g]

T6 98,28 99,46 101,53 100,14 100,12 100,03 400,02 9156,5

T14 101,03 101,72 101,54 99,85 99,90 99,67 399,15 9415,5

T15 101,51 100,39 99,14 100,06 100,12 100,27 399,84 9089,0

T LES O

ROZM RY

b h

[mm] [mm]

Tab. P2 - 2 T lesa z první betonáže použitá na stanovení pevností betonu v tahu 

SÍLA P I 
PORUŠENÍ

PEVNOST V TAHU

Fmax f t

[kN]  [N/mm2]

T6 .1 27,6 2,7 6

T6 .2 24,4 2,4 4

T14.1 24,7 2,4 4

T14.2 26,5 2,6 2

T15.1 24,1 2,4 0

T15.2 20,9 2,0 8

T LESO

Tab. P2 - 3 Výsledky pevností 
betonu v tahu první betonáže 
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HMOTNOST
SÍLA P I 

PORUŠENÍ
PEVNOST V 

TLAKU

c m Fmax fc

[mm] [g] [kN]  [N/mm2]

K13 146,33 145,57 144,57 150,05 149,99 149,98 150,02 7173,0 1006,6 46,1

K14 147,92 149,73 151,28 150,02 150,03 150,01 149,94 7297,2 1027,1 45,8

K15 146,11 145,99 146,39 149,95 150,02 150,04 150,06 7215,0 987,5 45,0
K16 145,30 146,17 147,36 150,20 150,20 150,18 150,20 7274,2 1035,2 47,1

K17 145,95 147,68 148,10 150,00 150,01 149,99 150,01 7215,4 985,0 44,6
K18 147,63 148,35 147,18 149,98 149,98 150,02 150,04 7258,2 1023,4 46,2

K19 148,70 149,82 149,99 149,89 149,92 149,95 149,85 7423,2 1031,5 46,0
K20 151,00 150,94 151,07 150,41 150,47 150,60 150,57 7536,0 1019,1 44,8

K21 150,24 150,99 150,77 149,91 149,95 150,01 150,04 7499,4 1010,6 44,7

T LESO

ROZM RY

a b

[mm] [mm]

Tab. P2 - 4 Výsledky pevností v tlaku druhé betonáže 

HMOTNOST

L m

[mm] [g]

T19 101,15 100,28 98,71 100,70 100,22 100,17 399,38 8899,5

T20 100,40 100,63 100,92 100,57 100,87 100,23 400,05 9010,2

T21 97,61 98,44 99,65 100,38 100,19 100,11 400,01 8710,6

T LESO

ROZM RY

b h

[mm] [mm]

Tab. P2 - 5 T lesa z druhé betonáže použitá na stanovení pevností betonu v tahu 

SÍLA P I 
PORUŠENÍ

PEVNOST V TAHU

Fmax f t

[kN]  [N/mm2]

T6 .1 30,1 3 ,00

T6.2 30,6 3 ,05
T1 4 .1 28,4 2 ,81

T LESO

Tab. P2 - 6 Výsledky pevností 
betonu v tahu druhé betonáže 
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Tab. P2 - 7 T lesa z první betonáže použitá na stanovení modul  pružnosti betonu 

HMOTNOST

L m

[mm] [g]

T1 98,71 101,42 105,50 100,01 100,23 100,20 399,81 9306,5

T3 102,66 103,47 102,83 100,18 100,08 100,07 399,85 9329,5

T4 102,38 99,44 98,37 100,08 100,12 100,09 399,77 9203,5

T5 102,17 100,91 101,03 100,03 100,11 100,02 399,91 9268,0

T7 100,01 100,20 100,93 100,10 100,10 100,10 399,78 9247,5

T10 102,58 102,54 101,41 99,78 99,87 99,72 399,09 9374,0

T LESO

ROZM RY

b h

[mm] [mm]

SÍLA NA DOLNÍ 
MEZI

DEFORMACE NA 
DOLNÍ MEZI

SÍLA NA HORNÍ 
MEZI

DEFORMACE NA 
HORNÍ MEZI

NAP TÍ NA DOLNÍ 
MEZI

POM RNÉ 
P ETVO ENÍ NA 

DOLNÍ MEZI

NAP TÍ NA HORNÍ 
MEZI

POM RNÉ 
P ETVO ENÍ NA 

HORNÍ MEZI

STATICKÝ MODUL 
PRUŽNOSTI V 

TLAKU

Fb l b Fa la b b a a Ec

[kN] [mm] [kN] [mm]  [N/mm2] [-]  [N/mm2] [-]  [N/mm2]

T1 5,00 0,0080 105,00 0,0814 0,49 0,000040 10,29 0,000407 2 67 0 7
T3 5,00 0,0076 105,00 0,0817 0,48 0,000038 10,18 0,000409 2 61 7 9

T4 5,00 0,0110 105,00 0,0852 0,50 0,000055 10,48 0,000426 2 69 1 1

T5 5,00 0,0075 105,00 0,0822 0,49 0,000038 10,35 0,000411 2 63 9 8
T7 5,00 0,0085 105,00 0,0814 0,50 0,000043 10,45 0,000407 2 73 0 4

T10 5,00 0,0087 105,00 0,0839 0,49 0,000044 10,30 0,000420 2 60 8 4

T LESO

Tab. P2 - 8 Výsledky modul  pružnosti betonu první betonáže 

HMOTNOST

L m

[mm] [g]

T1 99,10 100,91 100,66 100,18 100,09 99,92 399,86 8921,5

T3 99,20 100,82 101,47 100,13 100,02 100,09 399,90 8936,5

T4 99,58 97,70 96,06 99,81 99,83 100,15 399,27 8649,5

T LESO

ROZM RY

b h

[mm] [mm]

Tab. P2 - 9 T lesa z druhé betonáže použitá na stanovení modul  pružnosti betonu 

SÍLA NA DOLNÍ 
MEZI

DEFORMACE NA 
DOLNÍ MEZI

SÍLA NA HORNÍ 
MEZI

DEFORMACE NA 
HORNÍ MEZI

NAP TÍ NA DOLNÍ 
MEZI

POM RNÉ 
P ETVO ENÍ NA 

DOLNÍ MEZI

NAP TÍ NA HORNÍ 
MEZI

POM RNÉ 
P ETVO ENÍ NA 

HORNÍ MEZI

STATICKÝ MODUL 
PRUŽNOSTI V 

TLAKU

Fb l b Fa l a b b a a Ec

[kN] [mm] [kN] [mm]  [N/mm2] [-]  [N/mm2] [-]  [N/mm2]
T1 5,00 0,0076 105,00 0,0841 0,50 0,000038 10,47 0,000421 2 60 6 9
T3 5,00 0,0096 105,00 0,0853 0,50 0,000048 10,44 0,000427 2 62 6 8

T4 5,00 0,0061 105,00 0,0836 0,51 0,000031 10,75 0,000418 2 64 1 1

T LESO

Tab. P2 - 10 Výsledky modul  pružnosti betonu druhé betonáže 
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HMOTNOST

L m

[mm] [g]

T2 105,23 101,01 100,72 100,08 100,09 100,17 399,93 9474,0

T8 102,05 102,74 102,73 100,28 100,14 100,20 399,92 9364,5

T13 101,77 101,96 101,95 100,02 100,03 100,05 399,83 9340,0

T LESO

ROZM RY

b h

[mm] [mm]

Tab. P2 - 11 T lesa z první betonáže použitá na stanovení lomové energie betonu 

PR M RNÁ ŠÍ KA 
V MÍST  ZÁ EZU

PR M RNÁ 
VÝŠKA V MÍST  

ZÁ EZU

PR M RNÁ 
HLOUBKA ZÁ EZU

PLOCHA 
LIGAMENTU

PLOCHA POD 
K IVKOU GRAFU 

(PRÁCE SÍLY)

LOMOVÁ ENERGIE 
BETONU

b h d n A l AF Gf

[mm] [mm] [mm] [mm2]  [J] [J/mm2]

T2 103,29 100,05 32,68 6958,6 1,671 2,4 0E-0 4

T8 101,77 100,90 33,25 6884,2 1,778 2,5 8E-0 4

T13 101,78 100,82 32,74 6928,3 2,064 2,9 8E-0 4

T LESO

Tab. P2 - 12 Výsledky lomové energie betonu první betonáže 

Graf P2 - 1 Pr b h zkoušky pro stanovení lomové energie betonu první betonáže 
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HMOTNOST

L m

[mm] [g]

T20 101,15 100,28 98,71 100,70 100,22 100,17 399,38 8899,5

T21 100,40 100,63 100,92 100,57 100,87 100,23 400,05 9010,2

T22 97,61 98,44 99,65 100,38 100,19 100,11 400,01 8710,6

T LESO

ROZM RY

b h

[mm] [mm]

Tab. P2 - 13 T lesa z druhé betonáže použitá na stanovení lomové energie betonu 

PR M RNÁ ŠÍ KA 
V MÍST  ZÁ EZU

PR M RNÁ 
VÝŠKA V MÍST  

ZÁ EZU

PR M RNÁ 
HLOUBKA ZÁ EZU

PLOCHA 
LIGAMENTU

PLOCHA POD 
K IVKOU GRAFU 

(PRÁCE SÍLY)

LOMOVÁ ENERGIE 
BETONU

b h d n A l AF G f

[mm] [mm] [mm] [mm2]  [J] [J/mm2]

T20 100,54 99,77 34,30 6582,1 1,635 2,48 E-04

T21 100,59 100,68 31,98 6909,7 2,067 2,99 E-04

T22 99,05 100,19 34,59 6497,5 1,874 2,88 E-04

T LESO

Tab. P2 - 14 Výsledky lomové energie betonu druhé betonáže 

Graf P2 - 2 Pr b h zkoušky pro stanovení lomové energie betonu druhé betonáže 
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HMOTNOST
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST

c m D

[mm] [g] [kg/m3]

K1 149,36 149,60 150,58 150,17 150,07 150,15 150,59 7694,0 2271,1

K2 148,95 149,43 149,36 150,49 150,17 150,28 150,15 7660,2 2274,1

K3 148,30 150,25 150,41 150,21 150,41 150,44 150,22 7638,9 2260,0

K4 150,00 149,46 150,50 150,40 150,61 150,04 150,74 7643,0 2248,4

K5 148,59 150,51 150,96 150,68 150,32 150,03 150,31 7799,4 2300,6

K6 149,21 150,72 151,45 150,21 150,20 150,28 150,56 7662,4 2251,5

K7 151,77 151,93 150,35 150,30 150,29 150,35 150,38 7771,1 2271,5

K8 151,25 153,07 152,73 150,16 150,28 150,83 149,97 7711,8 2243,8

K9 149,90 148,77 146,79 150,24 150,16 150,18 150,20 7644,0 2282,0

K10 146,11 147,42 145,85 150,03 150,31 150,62 150,25 7541,4 2279,8

K11 151,87 150,66 154,20 150,00 149,99 150,04 149,94 7654,2 2235,2

K12 143,92 147,65 149,80 150,40 150,41 150,60 150,91 7537,2 2256,1

T LESO

ROZM RY

a b

[mm] [mm]

Tab. P2 - 15 Výsledky objemových hmotností betonu z první betonáže 

HMOTNOST
OBJEMOVÁ 
HMOTNOST

c m D

[mm] [g] [kg/m3]

K13 146,33 145,57 144,57 150,05 149,99 149,98 150,02 7173,0 2190,8

K14 147,92 149,73 151,28 150,02 150,03 150,01 149,94 7297,2 2167,9

K15 146,11 145,99 146,39 149,95 150,02 150,04 150,06 7215,0 2193,0

K16 145,30 146,17 147,36 150,20 150,20 150,18 150,20 7274,2 2204,4

K17 145,95 147,68 148,10 150,00 150,01 149,99 150,01 7215,4 2177,8

K18 147,63 148,35 147,18 149,98 149,98 150,02 150,04 7258,2 2183,3

K19 148,70 149,82 149,99 149,89 149,92 149,95 149,85 7423,2 2210,2

K20 151,00 150,94 151,07 150,41 150,47 150,60 150,57 7536,0 2202,4

K21 150,24 150,99 150,77 149,91 149,95 150,01 150,04 7499,4 2212,3

T LESO

ROZM RY

a b

[mm] [mm]

Tab. P2 - 16 Výsledky objemových hmotností betonu z druhé betonáže 
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NOMINÁLNÍ 
PR M R

DÉLKA 
VZORKU

HMOTNOST 
VZORKU

PR EZOVÁ 
PLOCHA

MEZ KLUZU
POM R. P ET. 

NA MEZI 
KLUZU

MODUL 
PRUŽNOSTI

MEZ PEVNOSTI
POM R. P ET. 

NA MEZI 
PEVNOSTI

l m A fy y Es f t t

[mm] [mm] [g] [mm2] [N/mm2] [-]  [N/mm2] [N/mm2] [-]

1 0.1 10,00 605,0 375,8 79,13 602,3 0,0042 202673 649,1 0,0890

1 0.2 10,00 607,0 373,6 78,41 648,7 0,0038 198976 687,7 0,0779

1 0.3 10,00 604,0 375,1 79,11 627,6 0,0035 201141 681,1 0,0829

VZOREK

Tab. P2 - 17 Výsledky zkoušek betoná ské výztuže pr m ru 10 mm 

NOMINÁLNÍ 
PR M R

DÉLKA 
VZORKU

HMOTNOST 
VZORKU

PR EZOVÁ 
PLOCHA

SMLUVNÍ MEZ 
KLUZU

POM R. P ET. 
NA SMLUVNÍ 
MEZI KLUZU

MODUL 
PRUŽNOSTI

MEZ PEVNOSTI
POM R. P ET. 

NA MEZI 
PEVNOSTI

l m A fy y Es f t t

[mm] [mm] [g] [mm2] [N/mm2] [-]  [N/mm2] [N/mm2] [-]

6 .1 6,00 555,0 123,0 28,23 602,8 0,0148 202740 641,0 0,0593

6.2 6,00 594,0 131,6 28,22 592,2 0,0139 198548 626,9 0,0541

6.3 6,00 599,0 133,2 28,33 589,0 0,0115 199206 634,7 0,0424

VZOREK

Tab. P2 - 18 Výsledky zkoušek betoná ské výztuže pr m ru 6 mm 
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ROZP TÍ lef f [mm] 2000

ŠÍ KA b [mm] 600

VÝŠKA h [mm] 120

ROZTE  B EMEN a f [mm] 600

PODPORA - B EMENO as [mm] 700

BETO N

PEVNOST V TLAKU fc [MPa] 40,6 30,0

PEVNOST V TAHU fc t [MPa] 2,46 2,90

MODUL PRUŽNOSTI Ec [MPa] 26597 32000

DÍL Í SOU INITEL c [-] 1,00 1,50

VÝPO TOVÁ / NÁVRHOVÁ PEVNOST V TLAKU fc d [MPa] 40,6 20,0

BETONÁ SKÁ VÝZTUŽ

MEZ KLUZU fy [MPa] 626,2 500

MODUL PRUŽNOSTI Es [MPa] 200930 200000

DÍL Í SOU INITEL s [-] 1,00 1,15

VÝPO TOVÁ / NÁVRHOVÁ MEZ KLUZU fy d [MPa] 626,2 434,8

KO MP O ZITNÍ VÝZTUŽ

PEVNOST V TAHU f f t [MPa] 3100 2900

MODUL PRUŽNOSTI Ef [MPa] 170000 170000

DÍL Í SOU INITEL f [-] 1,00 1,15

VÝPO TOVÁ / NÁVRHOVÁ PEVNOST V TAHU f f d [MPa] 3100 2522

BETO N SP AŽENÉ DESK Y

PEVNOST V TLAKU fc [MPa] 45,6 35,0

PEVNOST V TAHU fc t [MPa] 2,95 3,20

MODUL PRUŽNOSTI Ec [MPa] 26249 34000

DÍL Í SOU INITEL c [-] 1,00 1,50

VÝPO TOVÁ / NÁVRHOVÁ PEVNOST V TLAKU fc d [MPa] 45,6 23,3

SOU INITEL ROZD LENÍ NAP TÍ [-] 0,8 0,8

GEOMETRIE

B5 00B

Sik a CarboDur S 5 12

C 30/37

C 35/45

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY

MATERIÁL



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY VYZTUŽENÝCH A ZESÍLENÝCH BETONOVÝCH DESKOVÝCH PRVK   

P ÍLOHA P3 – STATICKÝ VÝPO ET 

P3 - 2 
 

 

P3.1 STATICKÝ VÝPO ET NEZESÍLENÉ DESKY 

PR M R BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE [mm] 10 10

PO ET PRUT  BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE n [ks] 5 5

PLOCHA BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE As [m2] 3,93E-04 3,93E-04

KRYTÍ BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE c [mm] 15 15

Ú INNÁ VÝŠKA PR EZU d s [mm] 100,0 100,0

POLOHA NEUTRÁLNÍ OSY x [mm] 12,6 17,8

VÝŠKA TLA ENÉHO BETONU xc c [mm] 10,1 14,2

RAMENO VNIT NÍCH SIL zc [mm] 95,0 92,9

MO MENT NA MEZI ÚNO SNO STI M r [kNm] 23,3 15,9

SÍLA NA MEZI ÚNO SNOSTI F r [kN] 66,7 45,3

P ETVO ENÍ TLA ENÉHO BETONU c [‰] 3,50 3,50

MINIMÁLNÍ P ETVO ENÍ VÝZTUŽE y [‰] 3,12 2,17

P ETVO ENÍ VÝZTUŽE s [‰] 24,24 16,18

NAP TÍ V BV s [MPa] 626,2 434,8

SÍLA V TLA ENÉM BETONU Fc c [kN] 245,9 170,7

SÍLA V TAŽENÉ VÝZTUŽI F st [kN] 245,9 170,7

SILOVÁ PODMÍNKA ROVNOVÁHY [kN] 0,0 0,0

PRACOVNÍ SOU INITEL OCEL - BETON sc [-] 7,555 6,250

PLOCHA ID PR EZU A i [mm2] 7,50E+04 7,45E+04

T ŽÍŠT  ID PR EZU (OD H HRANY) c gi [mm] 61,6 61,3

MOMENT SETRVA NOSTI ID PR EZU I i [mm4] 9,10E+07 9,02E-07

T Ž. OSLABENÉHO IDP (OD H HRANY) c gi ,r [mm] 26,9 24,8

MOMENT SETRVA NOSTI OSLABENÉHO IDP I i , r [mm4] 1,97E+07 1,69E-07

MO MENT NA MEZI VZNIKU TRHLIN Mc r [kNm] 3,8 4,5

SÍLA NA MEZI VZNIK U TRHLIN Fc r [kN] 10,9 12,7

PR HYB NA MEZI VZNIKU TRHLIN wc r [mm] 0,7 0,6

PR HYB NA MEZI ÚNO SNO STI w r [mm] 22,2 14,6

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY

NÁVRH BETO NÁ SK É VÝZTUŽE

POSO UZENÍ PR EZU NA NAMÁHÁNÍ O HYBOVÝM MO MENTEM

IDEÁLNÍ BETO NO VÝ PR EZ



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY VYZTUŽENÝCH A ZESÍLENÝCH BETONOVÝCH DESKOVÝCH PRVK   

P ÍLOHA P3 – STATICKÝ VÝPO ET 

P3 - 3 
 

  

MAXIMÁLNÍ POSOUVAJÍCÍ SÍLA Vz [kN] 33,4 22,7

NÁVRHOVÁ PEVNOST BETONU V TAHU f c t d [MPa] 1,72 1,35

MEZNÍ NAP TÍ V SOUDRŽNOSTI fb d [MPa] 3,87 3,05

TAHOVÁ SÍLA VE VÝZTUŽI Fk [kN] 37,1 25,2

NAP TÍ V PRUTU VÝZTUŽE V MÍST  Vr s [MPa] 94,4 64,1

ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA lb ,r q d [mm] 60,9 53,0

NÁVRHOVÁ KOTEVNÍ DÉLKA lb ,m in [mm] 100,0 100,0

STUPE  VYZTUŽENÍ l [-] 0,00654 0,00654

SOU INITEL VÝŠKY k [-] 2,00 2,00

SOU INITEL CR ,c [-] 0,18 0,12

ÚNOSNOST BETONU VE SMYKU VR ,c [kN] 64,5 38,9

MEZNÍ NAP TÍ v mi n [MPa] 0,63 0,54

OMEZENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI v c ,mi n [kN] 37,8 32,5

ÚNOSNO ST VE SMYKU V r [kN] 64,5 38,9

POSO UZENÍ NA NAMÁHÁNÍ PO SOUVAJÍCÍ SILOU

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY VYZTUŽENÝCH A ZESÍLENÝCH BETONOVÝCH DESKOVÝCH PRVK   

P ÍLOHA P3 – STATICKÝ VÝPO ET 

P3 - 4 
 

 

P3.2 STATICKÝ VÝPO ET DESKY ZESÍLENÉ UHLÍKOVÝMI LAMELAMI 

 

PR M R BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE [mm] 10 10

PO ET PRUT  BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE n [ks] 5 5

PLOCHA BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE As [m2] 3,93E-04 3,93E-04

KRYTÍ BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE c [mm] 15 15

ŠÍ KA LAMELY b f [mm] 50 50

TLOUŠ KA LAMELY tf [mm] 1,2 1,2

PLOCHA LAMELY Af i [m2] 6,00E-05 6,00E-05

PO ET LAMEL n f [mm] 3 3

CELKOVÁ PLOCHA LAMEL A f [m2] 1,80E-04 1,80E-04

TLOUŠ KA LEPIDLA tg [mm] 1,0 1,0

Ú INNÁ VÝŠKA PR EZU - BV d s [mm] 100,0 100,0

Ú INNÁ VÝŠKA PR EZU - FRP d f [mm] 121,6 121,6

POLOHA NEUTRÁLNÍ OSY x [mm] 29,7 40,3

VÝŠKA TLA ENÉHO BETONU xc c [mm] 23,8 32,2

RAMENO VNIT NÍCH SIL - BV zc s [mm] 88,1 83,9

RAMENO VNIT NÍCH SIL - FRP zc f [mm] 109,7 105,5

MO MENT NA MEZI ÚNO SNO STI M r [kNm] 58,0 43,4

SÍLA NA MEZI ÚNO SNOSTI F r [kN] 1 65,8 123,9

P ETVO ENÍ TLA ENÉHO BETONU c [‰] 3,50 3,50

MINIMÁLNÍ P ETVO ENÍ VÝZTUŽE y [‰] 3,12 2,17

P ETVO ENÍ  BV s [‰] 8,28 5,18

P ETVO ENÍ FRP f [‰] 10,83 7,06

NAP TÍ V BV s [MPa] 626,2 434,8

NAP TÍ VE FRP f [MPa] 1841,1 1200,3

SÍLA V TLA ENÉM BETONU Fc c [kN] 578,8 386,9

SÍLA V TAŽENÉ BV F st [kN] 245,9 170,7

SÍLA V TAŽENÉ FRP F f t [kN] 331,4 216,0

SILOVÁ PODMÍNKA ROVNOVÁHY [kN] 0,0 0,0

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY

NÁVRH BETONÁ SK É VÝZTUŽE A UHLÍKO VÝCH LAMEL

POSO UZENÍ PR EZU NA NAMÁHÁNÍ O HYBOVÝM MO MENTEM



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY VYZTUŽENÝCH A ZESÍLENÝCH BETONOVÝCH DESKOVÝCH PRVK   

P ÍLOHA P3 – STATICKÝ VÝPO ET 

P3 - 5 
 

  

PRACOVNÍ SOU INITEL - OCEL/BETON sc [-] 7,555 6,250

PRACOVNÍ SOU INITEL - FRP/BETON f c [-] 6,392 5,313

PLOCHA ID PR EZU A i [mm2] 7,61E+04 7,54E+04

T ŽÍŠT  ID PR EZU (OD H HRANY) c gi [mm] 62,5 62,1

MOMENT SETRVA NOSTI ID PR EZU I i [mm4] 9,50E+07 9,36E+07

T Ž. OSLABENÉHO IDP (OD H HRANY) c gi ,r [mm] 31,9 29,5

MOMENT SETRVA NOSTI OSLABENÉHO IDP I i , r [mm4] 2,95E+07 2,54E+07

MO MENT NA MEZI VZNIKU TRHLIN Mc r [kNm] 4,07 4,69

SÍLA NA MEZI VZNIK U TRHLIN Fc r [kN] 11,6 13,4

PR HYB NA MEZI VZNIKU TRHLIN wc r [mm] 0,7 0,7

PR HYB NA MEZI ÚNO SNO STI w r [mm] 36,7 26,6

MAXIMÁLNÍ POSOUVAJÍCÍ SÍLA Vz [kN] 82,9 61,9

NÁVRHOVÁ PEVNOST BETONU V TAHU f c t d [MPa] 1,72 1,35

MEZNÍ NAP TÍ V SOUDRŽNOSTI fb d [MPa] 3,87 3,05

TAHOVÁ SÍLA VE VÝZTUŽI Fk [kN] 75,1 68,8

NAP TÍ V PRUTU VÝZTUŽE V MÍST  Vr s [MPa] 191,2 175,2

ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA lb ,r q d [mm] 123,0 144,0

NÁVRHOVÁ KOTEVNÍ DÉLKA lb ,m in [mm] 100,0 100,0

STUPE  VYZTUŽENÍ l [-] 0,00908 0,00910

SOU INITEL VÝŠKY k [-] 2,00 2,00

SOU INITEL CR ,c [-] 0,18 0,12

ÚNOSNOST BETONU VE SMYKU VR ,c [kN] 71,9 43,4

MEZNÍ NAP TÍ v mi n [MPa] 0,63 0,54

OMEZENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI v c ,mi n [kN] 37,9 32,5

ÚNOSNO ST VE SMYKU V r [kN] 71,9 43,4

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY

POSO UZENÍ NA NAMÁHÁNÍ PO SOUVAJÍCÍ SILOU

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY

IDEÁLNÍ BETO NO VÝ PR EZ



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY VYZTUŽENÝCH A ZESÍLENÝCH BETONOVÝCH DESKOVÝCH PRVK   

P ÍLOHA P3 – STATICKÝ VÝPO ET 

P3 - 6 
 

  

ÚNOSNOST ZESÍLENÉHO DÍLCE FFR P ,max [kN] 69,5 58,0

PR HYB NA MEZI ÚNOSNOSTI w r [mm] 15,5 12,5

POSOUVAJÍCÍ SÍLA DO POSUDKU V r [kN] 34,8 29,0

MOMENT DO POSUDKU M r [kNm] 24,3 20,3

P ETVO ENÍ BV s [‰] 8,28 5,18

MINIMÁLNÍ P ETVO ENÍ BV P I ZESÍLENÍ s,min [‰] 5,12 4,17

MAXIMÁLNÍ POSOUVAJÍCÍ SÍLA V KONCI FRP Vz , f rp [kN] 34,8 29,0

LIMITNÍ SMYKOVÁ ÚNOSNOST (0,67·Vrc) 0 ,6 7·Vr [kN] 48,2 29,1

MAXIMÁLNÍ SMYKOVÉ NAP TÍ f rp [MPa] 0,80 0,66

LIMITNÍ SMYKOVÉ NAP TÍ V BETONU l i m [MPa] 0,80 0,80

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY

P OSO UZENÍ ZESÍLENÍ LAMELAMI

KONTROLA SEPARACE BETO NOVÉ VRSTVY

KO NTRO LA PO DÉLNÉHO SMYKU MEZI BETO NEM A FRP

P R M R N É 
H O DN OTY



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY VYZTUŽENÝCH A ZESÍLENÝCH BETONOVÝCH DESKOVÝCH PRVK   

P ÍLOHA P3 – STATICKÝ VÝPO ET 

P3 - 7 
 

P3.3 STATICKÝ VÝPO ET DESKY ZESÍLENÉ SP AŽENOU 
NADBETONÁVKOU 

VÝŠKA NADBETONÁVKY ho [mm] 45 45

PR M R BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE [mm] 10 10

PO ET PRUT  BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE n [ks] 5 5

PLOCHA BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE As [m2] 3,93E-04 3,93E-04

KRYTÍ BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE c [mm] 15 15

Ú INNÁ VÝŠKA PR EZU d s [mm] 145,0 145,0

POLOHA NEUTRÁLNÍ OSY x [mm] 11,2 15,2

VÝŠKA TLA ENÉHO BETONU xc c [mm] 9,0 12,2

RAMENO VNIT NÍCH SIL zc s [mm] 140,5 138,9

MO MENT NA MEZI ÚNOSNOSTI M r [kNm] 34,6 23,7

SÍLA NA MEZI ÚNO SNO STI F r [kN] 98,7 67,8

P ETVO ENÍ TLA ENÉHO BETONU c [‰] 3,50 3,50

MINIMÁLNÍ P ETVO ENÍ VÝZTUŽE y [‰] 3,12 2,17

P ETVO ENÍ VÝZTUŽE s [‰] 41,67 29,79

NAP TÍ V BV s [MPa] 626,2 434,7

SÍLA V TLA ENÉM BETONU Fc c [kN] 245,9 170,7

SÍLA V TAŽENÉ VÝZTUŽI F st [kN] 245,9 170,7

SILOVÁ PODMÍNKA ROVNOVÁHY [kN] 0,0 0,0

PRACOVNÍ SOU INITEL OCEL - BETON sc [-] 7,555 6,250

PLOCHA ID PR EZU A i [mm2] 1,02E+05 1,01E+05

T ŽÍŠT  ID PR EZU (OD H HRANY) c g i [mm] 84,3 62,1

MOMENT SETRVA NOSTI ID PR EZU I i [mm4] 2,36E+08 2,83E+08

T Ž. OSLABENÉHO IDP (OD H HRANY) cg i ,r [mm] 33,2 30,6

MOMENT SETRVA NOSTI OSLABENÉHO IDP I i ,r [mm4] 4,44E+07 3,79E+07

MO MENT NA MEZI VZNIKU TRHLIN Mc r [kNm] 7,2 7,8

SÍLA NA MEZI VZNIKU TRHLIN Fc r [kN] 20,6 22,8

PR HYB NA MEZI VZNIKU TRHLIN wc r [mm] 0,5 0,4

PR HYB NA MEZI ÚNO SNO STI wr [mm] 14,6 9,8

P R M R N É  
H O DN O TY

NÁ V RH O V É  
H O DN OTY

PO SOUZENÍ PR EZU NA NAMÁHÁNÍ O HYBOVÝM MOMENTEM

IDEÁLNÍ BETO NO VÝ PR EZ

NÁVRH VÝZTUŽE A NADBETO NÁVKY



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY VYZTUŽENÝCH A ZESÍLENÝCH BETONOVÝCH DESKOVÝCH PRVK   

P ÍLOHA P3 – STATICKÝ VÝPO ET 

P3 - 8 
 

  

MAXIMÁLNÍ POSOUVAJÍCÍ SÍLA Vz [kN] 49,4 33,9

NÁVRHOVÁ PEVNOST BETONU V TAHU f c t d [MPa] 1,72 1,35

MEZNÍ NAP TÍ V SOUDRŽNOSTI fb d [MPa] 3,87 3,05

TAHOVÁ SÍLA VE VÝZTUŽI Fk [kN] 54,8 37,6

NAP TÍ V PRUTU VÝZTUŽE V MÍST  Vr s [MPa] 139,7 95,9

ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA lb ,r q d [mm] 90,0 79,0

NÁVRHOVÁ KOTEVNÍ DÉLKA lb ,m in [mm] 100,0 100,0

STUPE  VYZTUŽENÍ l [-] 0,00451 0,00451

SOU INITEL VÝŠKY k [-] 2,00 2,00

SOU INITEL CR ,c [-] 0,18 0,12

ÚNOSNOST BETONU VE SMYKU VR ,c [kN] 82,6 49,8

MEZNÍ NAP TÍ v mi n [MPa] 0,63 0,54

OMEZENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI v c ,mi n [kN] 54,9 47,2

ÚNOSNO ST VE SMYKU V r [kN] 82,6 49,8

MAXIMÁLNÍ POSOUVAJÍCÍ SÍLA Vz [kN] 49,4 33,9

POM R SÍLY V DOBET. A CELKOVÉ TLAK. SÍLY [-] 0,00 0,00

SMYKOVÉ NAP TÍ VE STY NÉ SPÁ E v Ei [MPa] 0,00 0,00

NÁVRHOVÁ PEVNOST BETONU V TAHU f c t d [MPa] 2,46 1,93

SOU NITEL DRSNOSTI c [-] 0,2 0,2

SOU NITEL DRSNOSTI [-] 0,6 0,6

SMYKOVÁ PLOCHA A f [m2] 1,200 1,200

PR M R SP AHOVACÍ VÝZTUŽE [mm] 10 10

PLOCHA 1 PRUTU SP AH. VÝZTUŽE As, i [m2] 7,85E-05 7,85E-05

PO ET PRUT  S.V. V P Í NÉM SM RU nb [ks] 5 5

PO ET PRUT  S.V. V PODÉLNÉM SM RU n l [ks] 6 6

PLOCHA SP AHOVACÍ VÝZTUŽE As [m2] 2,36E-03 2,63E-03

POM R SP AH. VÝZTUŽE A SMYK. PLOCHY [-] 0,00196 0,00196

ÚHEL SP AHOVACÍ VÝZTUŽE [°] 90 90

ÚNOSNOST STY NÉ PLOCHY VR i ,s [MPa] 1,23 0,899

REDUK NÍ SOU INITEL PEVNOSTI BETONU [-] 0,503 0,528

ÚNOSNOST BETONU VR i ,c [MPa] 10,20 5,28

CELK OVÁ ÚNO SNO ST SP AŽENÍ VR i [MPa] 1,23 0,90

PO SO UZENÍ SP AŽENÍ

POSO UZENÍ NA NAMÁHÁNÍ PO SOUVAJÍCÍ SILOU

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY VYZTUŽENÝCH A ZESÍLENÝCH BETONOVÝCH DESKOVÝCH PRVK   

P ÍLOHA P3 – STATICKÝ VÝPO ET 

P3 - 9 
 

P3.4 STATICKÝ VÝPO ET DESKY ZESÍLENÉ KOMBINACÍ   UHLÍKOVÝCH 
LAMEL A SP AŽENÉ NADBETONÁVKY 

 

VÝŠKA NADBETONÁVKY ho [mm] 45 45

PR M R BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE [mm] 10 10

PO ET PRUT  BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE n [ks] 5 5

PLOCHA BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE As [m2] 3,93E-04 3,93E-04

KRYTÍ BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE c [mm] 15 15

ŠÍ KA LAMELY b f [mm] 50 50

TLOUŠ KA LAMELY tf [mm] 1,2 1,2

PLOCHA LAMELY Af i [m2] 6,00E-05 6,00E-05

PO ET LAMEL n f [mm] 3 3

CELKOVÁ PLOCHA LAMEL A f [m2] 1,80E-04 1,80E-04

TLOUŠ KA LEPIDLA tg [mm] 1,0 1,0

Ú INNÁ VÝŠKA PR EZU - BV d s [mm] 145,0 145,0

Ú INNÁ VÝŠKA PR EZU - FRP d f [mm] 166,6 166,6

POLOHA NEUTRÁLNÍ OSY x [mm] 31,9 42,9

VÝŠKA TLA ENÉHO BETONU xc c [mm] 25,5 34,4

RAMENO VNIT NÍCH SIL - BV zc s [mm] 132,2 127,8

RAMENO VNIT NÍCH SIL - FRP zf c [mm] 153,8 149,4

MO MENT NA MEZI ÚNO SNO STI M r [kNm] 1 02,1 73,3

SÍLA NA MEZI ÚNO SNOSTI F r [kN] 2 91,7 209,4

P ETVO ENÍ TLA ENÉHO BETONU c [‰] 3,50 3,50

MINIMÁLNÍ P ETVO ENÍ VÝZTUŽE y [‰] 3,12 2,17

P ETVO ENÍ  BV s [‰] 12,41 8,33

P ETVO ENÍ FRP f [‰] 14,78 10,09

NAP TÍ V BV s [MPa] 626,2 434,8

NAP TÍ VE FRP f [MPa] 2512,2 1715,7

SÍLA V TLA ENÉM BETONU Fc c [kN] 698,2 480,5

SÍLA V TAŽENÉ BV F st [kN] 245,9 170,7

SÍLA V TAŽENÉ FRP F f t [kN] 452,2 308,8

SILOVÁ PODMÍNKA ROVNOVÁHY [kN] 0,0 0,0

NÁVRH BETONÁ SKÉ VÝZTUŽE, UHLÍKO VÝCH LAMEL A NADBETONÁVKY

POSO UZENÍ PR EZU NA NAMÁHÁNÍ O HYBOVÝM MO MENTEM

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY VYZTUŽENÝCH A ZESÍLENÝCH BETONOVÝCH DESKOVÝCH PRVK   

P ÍLOHA P3 – STATICKÝ VÝPO ET 

P3 - 10 
 

  

PRACOVNÍ SOU INITEL - OCEL/BETON sc [-] 7,555 6,250

PRACOVNÍ SOU INITEL - FRP/BETON f c [-] 6,392 5,313

PLOCHA ID PR EZU A i [mm2] 1,03E+05 1,02E+05

T ŽÍŠT  ID PR EZU (OD H HRANY) c gi [mm] 85,2 84,8

MOMENT SETRVA NOSTI ID PR EZU I i [mm4] 2,44E+08 2,40E+08

T Ž. OSLABENÉHO IDP (OD H HRANY) c gi ,r [mm] 39,2 36,1

MOMENT SETRVA NOSTI OSLABENÉHO IDP I i , r [mm4] 6,39E+07 5,48E+07

MO MENT NA MEZI VZNIKU TRHLIN Mc r [kNm] 7,51 8,69

SÍLA NA MEZI VZNIK U TRHLIN Fc r [kN] 21,5 24,8

PR HYB NA MEZI VZNIKU TRHLIN wc r [mm] 0,5 0,5

PR HYB NA MEZI ÚNO SNO STI w r [mm] 30,0 20,9

MAXIMÁLNÍ POSOUVAJÍCÍ SÍLA Vz [kN] 145,8 104,7

NÁVRHOVÁ PEVNOST BETONU V TAHU f c t d [MPa] 1,72 1,35

MEZNÍ NAP TÍ V SOUDRŽNOSTI fb d [MPa] 3,87 3,05

TAHOVÁ SÍLA VE VÝZTUŽI Fk [kN] 162,1 116,3

NAP TÍ V PRUTU VÝZTUŽE V MÍST  Vr s [MPa] 412,7 296,2

ZÁKLADNÍ KOTEVNÍ DÉLKA lb ,r q d [mm] 266,0 243,0

NÁVRHOVÁ KOTEVNÍ DÉLKA lb ,m in [mm] 100,0 100,0

STUPE  VYZTUŽENÍ l [-] 0,00626 0,00627

SOU INITEL VÝŠKY k [-] 2,00 2,00

SOU INITEL CR ,c [-] 0,18 0,12

ÚNOSNOST BETONU VE SMYKU VR ,c [kN] 92,1 55,5

MEZNÍ NAP TÍ v mi n [MPa] 0,63 0,54

OMEZENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI v c ,mi n [kN] 54,9 47,2

ÚNOSNO ST VE SMYKU V r [kN] 92,1 55,5

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY

POSO UZENÍ NA NAMÁHÁNÍ PO SOUVAJÍCÍ SILOU

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY

IDEÁLNÍ BETO NO VÝ PR EZ
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MAXIMÁLNÍ POSOUVAJÍCÍ SÍLA Vz [kN] 49,4 104,7

POM R SÍLY V DOBET. A CELKOVÉ TLAK. SÍLY [-] 0,00 1,00

SMYKOVÉ NAP TÍ VE STY NÉ SPÁ E v Ei [MPa] 0,00 1,36

NÁVRHOVÁ PEVNOST BETONU V TAHU f c t d [MPa] 2,46 1,93

SOU NITEL DRSNOSTI c [-] 0,2 0,2

SOU NITEL DRSNOSTI [-] 0,6 0,6

SMYKOVÁ PLOCHA A f [m2] 1,200 1,200

PR M R SP AHOVACÍ VÝZTUŽE [mm] 10 10

PLOCHA 1 PRUTU SP AH. VÝZTUŽE As, i [m2] 7,85E-05 7,85E-05

PO ET PRUT  S.V. V P Í NÉM SM RU nb [ks] 5 7

PO ET PRUT  S.V. V PODÉLNÉM SM RU n l [ks] 6 10

PLOCHA SP AHOVACÍ VÝZTUŽE As [m2] 2,36E-03 5,50E-03

POM R SP AH. VÝZTUŽE A SMYK. PLOCHY [-] 0,00196 0,0046

ÚHEL SP AHOVACÍ VÝZTUŽE [°] 90 90

ÚNOSNOST STY NÉ PLOCHY VR i ,s [MPa] 1,23 1,58

REDUK NÍ SOU INITEL PEVNOSTI BETONU [-] 0,503 0,528

ÚNOSNOST BETONU VR i ,c [MPa] 10,20 5,28

CELK OVÁ ÚNO SNO ST SP AŽENÍ VR i [MPa] 1,23 1,58

ÚNOSNOST ZESÍLENÉHO DÍLCE FFR P ,max [kN] 1 23,0 74,0

PR HYB NA MEZI ÚNOSNOSTI w r [mm] 12,7 7,38

POSOUVAJÍCÍ SÍLA DO POSUDKU V r [kN] 61,5 37,0

MOMENT DO POSUDKU M r [kNm] 43,1 25,9

P ETVO ENÍ BV s [‰] 12,41 8,33

MINIMÁLNÍ P ETVO ENÍ BV P I ZESÍLENÍ s,min [‰] 5,12 4,17

MAXIMÁLNÍ POSOUVAJÍCÍ SÍLA V KONCI FRP Vz , f rp [kN] 61,5 37,0

LIMITNÍ SMYKOVÁ ÚNOSNOST (0,67·Vrc) 0 ,6 7·Vr [kN] 61,7 37,1

MAXIMÁLNÍ SMYKOVÉ NAP TÍ f rp [MPa] 0,60 0,36

LIMITNÍ SMYKOVÉ NAP TÍ V BETONU l i m [MPa] 0,80 0,80

P OSO UZENÍ ZESÍLENÍ LAMELAMI

KONTROLA SEPARACE BETO NOVÉ VRSTVY

KO NTRO LA PO DÉLNÉHO SMYKU MEZI BETO NEM A FRP

P R M R N É 
H O DN OTY

N ÁV R H O V É  
H O DN O TY

PO SO UZENÍ SP AŽENÍ
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Obr. P4 - 1 Formy p ed betonáží Obr. P4 - 2 Detail zakon ení podélné výztuže 

Obr. P4 - 3 Tenzometr na výztuži Obr. P4 - 4 Detail ochrany tenzometru 

Obr. P4 - 5 Vyhotovené desky Obr. P4 - 6 Odformovávání zkušebních t les 

Obr. P4 - 7 Desky ur ené pro zesílení sp aženou 
deskou 

Obr. P4 - 8 Otvory pro sp ahovací trny 
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Obr. P4 - 9 Použité sp ahovací trny Obr. P4 - 10 Vlepené trny 

Obr. P4 - 11 Tenzometr na betonu základní 
desky 

Obr. P4 - 12 Ochrana tenzometru proti 
poškození 

Obr. P4 - 13 Deska p ed betonáží 
nadbetonávky 

Obr. P4 - 14 Desky p ed betonáží nadbetonávky 

Obr. P4 - 15 T lesa z druhé betonáže Obr. P4 - 16 Odbedn né sp ažené desky 
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Obr. P4 - 17 Zkušební lis 

 

 

 
Obr. P4 - 18 Krychle po zkoušce pevnosti v tlaku 

 
Obr. P4 - 19 Hranol po zkoušce pevnosti v tlaku 

 
Obr. P4 - 20 Zkušební t lesa pro stanovení      

lomové energie betonu 

 
Obr. P4 - 21 Lepení koncových segment   

 

 
Obr. P4 - 22 T lesa po zkoušce pevnosti v tahu 

 
Obr. P4 - 23 Zkouška pro stanovení modulu 

pružnosti betonu 

 
Obr. P4 - 24 Vzorky výztuže po tahové zkoušce 
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Obr. P4 - 27 Induk nostní sníma e dráhy pro 
m ení pr hybu 

Obr. P4 - 25 Sestava zat žovacího rámu a 
podporových stolic 

Obr. P4 - 28 Tenzometr pro m ení pom rného 
p etvo ení betonu 

Obr. P4 - 29 Tenzometr pro m ení pom rného 
p etvo ení lamely ve st edu délky 

Obr. P4 - 30 Tenzometr pro m ení pom rného 
p etvo ení lamely u okraje 

Obr. P4 - 31 P í ník a kloub pro roznos zatížení Obr. P4 - 32 ŽB DESKA - první viditelné trhliny 

 

 

 
Obr. P4 - 26 M ící úst edny 
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Obr. P4 - 33 Zna ení rozvoje trhlin Obr. P4 - 34 ŽB DESKA - trhliny p i dosažení 
únosnosti 

Obr. P4 - 35 FRP DESKA - detail ukon ení lamel Obr. P4 - 36 FRP DESKA - první viditelné trhliny 

Obr. P4 - 37 FRP DESKA - trhliny p i 60 kN Obr. P4 - 38 FRP DESKA - trhliny p i 100 kN 

Obr. P4 - 39 FRP DESKA - odtržení lamel Obr. P4 - 40 Povrch betonu po odtržení lamel 
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Obr. P4 - 41 CO DESKA - p ed zkouškou Obr. P4 - 42 CO DESKA - první viditelné trhliny 

Obr. P4 - 43 CO DESKA - trhliny p i 50 kN Obr. P4 - 44 CO DESKA - vznik plastického 
kloubu 

Obr. P4 - 45 FRP + CO DESKA Obr. P4 - 46 FRP + CO DESKA - první viditelné 
trhliny 

Obr. P4 - 47 FRP + CO DESKA - trhliny p i 50 kN Obr. P4 - 48 FRP + CO DESKA - trhliny p i 
140 kN 
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Obr. P4 - 49 FRP + CO DESKA - odtržení lamel Obr. P4 - 50 FRP + CO DESKA - odtržené lamely 

 

 

  

  

  

  




