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1 Úvod 
 

 Diplomová práce se zabývá smykovou únosností betonových prvků vyztužených kompozitní výztuží. 

První část se věnuje seznámení s FRP výztuží, jsou zde popsány její druhy, oblasti využití a mechanické 

vlastnosti. Následně se práce zaměřuje na smykovou únosnost prvků s FRP výztuží, nejprve pomocí úvodu              

do problematiky a poté v teoretickém vyjádření posouzení prvků namáhaných posouvající silou. Postup řešení 

pro stanovení smykové únosnosti prvků je v diplomové práci popsán na základě tří odlišných návrhových 

přístupů. A to dle kanadského návrhového předpisu CSA S806-12 [7], amerického návrhového předpisu                 

ACI 440.1R-15 [8] a směrnice vydané mezinárodní organizací fib s názvem fib Bulletin No. 40 [2]. Dále byly 

stručně uvedeny postupy řešení posouzení smykové únosnosti prvku dle eurokódu ČSN EN 1992-1-1 [10]                  

a dle mezinárodní metodiky ceb-fib MODEL CODE 2010 [12]. 

 

 Druhá část diplomové práce je věnována výsledkům a průběhu zatěžovacích zkoušek, které byly 

provedeny v rámci výzkumného projektu FW01010520 s názvem „Vývoj ohýbané kompozitní výztuže                           

pro environmentálně exponované betonové konstrukce“, který je realizován na ústavu Betonových a zděných 

konstrukcí, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Diplomová práce je na tento projekt úzce 

navázána a čerpá z výsledků zatěžovacích zkoušek zaměřených na smykovou únosnost betonových nosníků 

vyztužených ocelovou a FRP výztuží v různých kombinacích.  

 

 Ve třetí části byla posouzena smyková únosnost nosníků řešených v rámci zatěžovacích zkoušek               

dle návrhových přístupů, jimiž se zabývala první část diplomové práce. Tedy bylo postupně provedeno 

posouzení jednotlivých typů nosníků dle eurokódu ČSN EN 1992-1-1 [10], mezinárodní metodiky                                 

ceb-fib MODEL CODE 2010 [12], kanadského návrhového předpisu CSA S806-12 [7] a amerického návrhového 

předpisu ACI 440.1R-15 [8]. 

 

 Následující část je věnována nelineární analýze ve výpočetním programu Atena Science. Postupně 

byly namodelovány jednotlivé typy řešených nosníků a poté byl proveden výpočet jejich únosnosti                                   

a posouzení vzhledem k výsledkům získaným v rámci zatěžovacích zkoušek. 

 

 Poslední kapitola teoretické části se zaměřuje na porovnání získaných výsledků a průběhů chování 

řešených nosníků. 

 

 V praktické části jsou následně zužitkovány znalosti nabyté při zpracovávání teoretické části, formou 

posouzení konstrukce vyztužené FRP výztuží. Jedná se o monolitickou konstrukci kobky, uvnitř                               

které se nachází přístroj magnetické rezonance, který je důvodem využití kompozitní výztuže.  
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2 Kompozitní výztuž 
 

2.1 Charakteristika 
 

 Kompozitní FRP výztuž je prvek, který tvoří dvě složky – jednosměrně orientovaná vlákna zajišťující 

nosnou funkci a polymerní matrice, která plní funkci pojiva, ochrannou funkci, dává celému prvku výsledný 

tvar a přenáší na vlákna působící napětí. Konečné charakteristiky se následně odvíjí od poměru mezi těmito 

složkami, od jejich vlastností a postupu výroby. [1] 

 

 Na základě postupu výroby, kterým může být pultruze nebo kombinace pultruze s technologií 

ovíjením, dochází v FRP výztuži k formování ortotropního chování. Tedy k odlišnosti materiálových 

charakteristik průřezu ve směru vláken a kolmo na směr vláken. Nosná vlákna prvku probíhající v podélném 

směru tedy určují pevnost a tuhost v tomto směru. Výsledkem je lineárně pružné chování až do chvíle,                     

kdy je dosaženo maximální tahové pevnosti a dochází ke křehkému porušení. Naopak vlastnosti v příčném 

směru jsou určeny matricí prvku. Z tohoto důvodu mají prvky FRP výztuže v příčném směru násobně horší 

vlastnosti než ve směru podélném. [1] 

 

2.2 Složení 
  

 Nejčastěji používaným materiálem pro výrobu nosných vláken FRP výztuže jsou skleněná vlákna, 

jejichž použitím dochází ke vzniku GFRP (glass fiber reinforced polymer) výztuže. Dále se také ve velkém 

množství využívají vlákna uhlíková s finálním produktem CFRP (carbon fiber reinforced polymer) výztuží.              

Jako méně používaná je možno uvést například čedičová nebo aramidová vlákna. Matrice jsou nejčastěji 

tvořeny z termosetové pryskyřice, případně také z termoplastické pryskyřice. [1] [2] 

 

2.2.1 Skleněná vlákna 
 

 Skleněná vlákna jsou základní nosnou složkou GFRP výztuže. Existuje velké množství typů těchto 

vláken, jejich hlavní složkou je sloučenina oxidu křemičitého (SiO2) a liší se od sebe na základě chemického 

složení zbylé části prvku. V rámci stavebního průmyslu se nejčastěji setkáváme se čtyřmi druhy skleněných 

vláken – typu E (electrical glass), A (window glass) AR (alcali resisatant glass) a S (structural/high strenght glass). 

[1] [2] 

 Chování skleněných vláken je možné popsat primárně jako lineárně pružné, a to až do chvíle,                         

kdy dojde k jejich porušení přetržením (creep). K tomuto jevu dochází při vyčerpání maximální únosnosti 

prvku, to může nastat vlivem dotvarování v čase. Také jsou velmi citlivá na vlhkost a vysoké pH okolního 

prostředí (především typ E). Vlivem působení vysokých teplot, alkalického prostředí a dlouhodobého stálého 

zatížení dochází k poklesu jejich pevnosti v tahu. Na druhou stranu jsou tato vlákna velmi dobrými tepelnými                            

a elektrickými izolanty a v případě, že jsou dostatečně chráněna matricí, zůstává jejich pevnost v tahu stále 

vysoká. Skleněná vlákna jsou využívána velmi často díky své finanční náročnosti, která je nejnižší ze všech dále 

uvedených typů. Vlákna typu AR se vyznačují vyšší odolností vůči alkalickému prostředí, ovšem používají se 

pouze ve formě rozptýlených vláken do betonu. [1] [2] 

 

2.2.2 Uhlíková vlákna 
 

 Uhlíková vlákna jsou základem pro výrobu CFRP výztuže a jsou vyráběna tepelným rozkladem 

polyakrylonitrilových vláken (PAN). V závislosti na požadovaném modulu pružnosti a pevnosti v tahu                        

(která klesá se stoupajícím modulem pružnosti) rozlišujeme několik typů uhlíkových vláken – standartní                   

(SM – standard modulus), vysokopevnostní (HS – high strenght), s vysokým modulem pružnosti (HM – high 

modulus) a ultravysokomodularní (UHM – ultra high modulus). [1] [2] 
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 Mechanické vlastnosti uhlíkových vláken jsou velmi dobré, vyznačují se objemovou stálostí, odolností 

vůči dlouhodobě působícímu a únavovému zatížení, velmi vysokým teplotám, nebo například tím, že nejsou 

citlivá vůči okolní vlhkosti. Oproti skleněným vláknům mají vysoký modul pružnosti i pevnost v tahu                          

(viz Tab. 1). Jejich nevýhodou je poměrně vysoká cena, kvůli které se používají výhradě u extrémně náročných 

staveb, především u předpjatých konstrukcí nebo v případě dodatečného zesilování. [1] [2] 

 

  

Typ vláken Hustota Modul pružnosti Pevnost v tahu 

[-] [kg/m3] [GPa] [MPa] 

Skleněná 
vlákna 

E ≈ 2500 72,5 ≈ 3400 

A ≈ 2500 73 ≈ 2750 

AR ≈ 2300 70 - 76 1800 - 3500 

S ≈ 2500 ≈ 86 ≈ 4600 

Uhlíková 
vlákna 

SM ≈ 1700 ≈ 250 3700 

HS ≈ 1800 ≈ 250 4800 

HM ≈ 1900 ≈ 500 3000 

UHM ≈ 2100 ≈ 800 2400 
 

Tab. 1: Typické vlastnosti skleněných a uhlíkových vláken [1]. 

 

2.2.3 Aramidová vlákna 
 

 Aramid je obecný termín pro skupinu organických látek s velmi vysokou pevností v tahu vzhledem 

k velmi nízké objemové hmotnosti. Využívá se především v místech, kde bývá dosaženo vysokých teplot. Opět 

i zde existuje několik druhů vláken, a to například Kevlar 29, Kevlar 49 nebo Kevlar 149. Kevlarová vlákna 

vykazují velkou míru plasticity při tlakovém namáhání, naopak jejich odolnost vůči tahovému namáhání                    

je poměrně nízká. Jsou odolná vůči velkému množství kyselin i zásad a také vůči vysokým teplotám.                      

Pokud se nacházejí ve vlhkém prostředí dochází k popraskání, v důsledku čehož není vláknům poskytnuta 

potřebná ochrana. [1] [2] 

 

2.2.4  Čedičová vlákna 
 

 Čedičová vlákna se vyznačují lepšími fyzikálně-mechanickými vlastnosti, než mají skleněná vlákna           

a zároveň nižší cenou než uhlíková vlákna.  Mají velmi dobrou požární odolnost, z toho důvodu se používají 

v místech, kde je tato vlastnost potřeba. Mají také dobré akusticky i vibračně-izolační schopnosti,                        

kterých se využívá ve stavebnictví, a jsou odolné vůči agresivnímu prostředí. Jejich nevýhodou je jejich 

křehkost. [1] [2] 

 

2.2.5 Matrice 
 

 Jak již bylo zmíněno výše, matrice je druhou složkou tvořící kompozitní FRP výztuž, lze ji považovat             

za konstrukční i ochrannou složku. Hlavní úkolem matrice je svázat k sobě jednotlivá nosná vlákna výztuže, 

dále také přenášet tahové namáhání z betonového průřezu do výztužných vláken a chránit vlákna                           

před působením vnějšího prostředí nebo před mechanickým porušením. Matrice tedy má zásadní vliv                        

na mechanické i fyzikální vlastnosti kompozitní výztuže. V porovnání s nosnými vlákny je mnohem poddajnější 

a má výrazně nižší tahovou pevnost (viz Tab. 2). [1] [2] 
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 Pro výrobu FRP výztuží se využívají především termosetové matrice, které je možné vyrobit ze tří 

základních typů pryskyřic – epoxidové, vinylesterové nebo nenasycené polyesterové, které ovšem nejsou 

vhodné pro výrobu FRP výztuží s dlouhodobou trvanlivostí. [1]  

 

 Matrice jsou vyráběny z polymerů, které jsou dobrými izolanty, tj. nejsou tepelnými ani elektrickými 

vodiči. Jejich nevýhodou je že při dlouhodobě působícím napětí dochází k jejich dotvarování, také mají špatnou 

odolnost vůči UV záření nebo povětrnostním vlivům. Zásadním nedostatkem je špatná požární odolnost,                   

kdy při dosažení tzv. teploty skelného přechodu dochází k měknutí matrice, přičemž tato teplota se běžně 

pohybuje okolo 130°C. [1] 

 

Typ matrice Hustota 
Pevnost v 

tahu 
Modul 

pružnosti 
Poissonovo 

číslo 
Koef. teplotní 

roztažnosti 

[-] [kg/m3] [MPa] [GPa] [-] [10-5/K] 

Polyesterová 1200 - 1400 34,5 - 104 2,10 - 3,45 0,35 - 0,39 55 - 100 

Epoxidová 1200 - 1400 55 - 130 2,75 - 4,10 0,38 - 0,40 45 - 65 

Vinylesterová 1150 - 1350 73 - 81 3,00 - 3,50 0,36 - 0,39 50 - 75 
 

Tab. 2: Typické vlastnosti termosetových pryskyřic [1]. 

 

2.3 Typy kompozitních výztuží 
 

2.3.1 Vnější kompozitní výztuž 
 

 Vnější nekovová kompozitní výztuž se používá u železobetonových konstrukcí jako forma zesilování. 

Řadí se zde lamely nebo tkaniny, které se dodatečně lepí na konstrukci za účelem zvýšení její únosnosti. 

Používají se zejména u konstrukcí zatížených normálovou silou, ohybovým momentem, kroutícím momentem 

nebo jejich kombinací. [1] [2] 

 

 

Obr.  1: Zesílení stropní konstrukce dodatečně 

lepenými lamelami. [3] 

 

Obr.  2: Zesílení dodatečně lepenými tkaninami. [4] 

 

2.3.2 Vnitřní kompozitní výztuž 
 

 Tento druh kompozitní výztuže se využívá především v betonových konstrukcích, které jsou vystaveny 

chemicky a energeticky agresivnímu prostředí, v místech, kde dochází k trvalému kontaktu konstrukce                       

se zeminou, v kanálech nebo v sanitární infrastruktuře. Často je využíván také v oblastech, kde je potřeba 
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zajistit průchod elektromagnetického vedení nebo v oblastech trakčního vedení. Řadí se zde kompozitní 

výztuž se skleněnými, uhlíkovými, aramidovými i čedičovými vlákny. [1] [2] 

 

 

Obr.  3: Vnitřní kompozitní výztuž. [2] 

              

 

Obr.  4: Mříže z vnitřní kompozitní výztuže. [2] 

 

2.3.3 Rozptýlená výztuž 
 

 Rozptýlená kompozitní výztuž má stejně jako v případě ocelové výztuže, formu vláken rozptýlených 

po betonovém průřezu. [1] 

 

2.3.4 Kompozitní předpínací výztuž 
 

 Předpínací kompozitní výztuž se vyskytuje stejně jako vnitřní kompozitní výztuž ve formě prvků                     

s uhlíkovými, aramidovými i čedičovými vlákny. Využití skleněných vláken se zde nedoporučuje z důvodu 

creepu (viz 2.2.1) Používá se ve formě tyčí (případně lamel) nebo vícevláknových lan (multi-strand). Výhoda 

této výztuže je zejména ve vyšší pevnosti a nižším modulu pružnosti, který z dlouhodobého hlediska znamená 

nižší ztráty. [1] 

 

2.4 Oblasti využití 
 

 Kompozitní FRP výztuž se používá obdobně jako ocelová výztuž k vyztužování betonových průřezů. 

V minulosti byla známá především díky své chemické odolnosti a používala se jako doplněk k ocelové 

betonářské výztuži výhradně v chemicky agresivním prostředí. Ovšem v posledních letech je této výztuži 

věnována čím dál větší pozornost a byly prozkoumány i další z jejich vlastností, díky čemuž v některých 

případech již dokonce začala nahrazovat ocelovou výztuž. [8] 

 

 Chemicky agresivní prostředí v případě působení na ocelovou výztuž způsobuje narušení její 

struktury, korozi a v důsledku toho i odpadávání betonu, což vede ke snížení životnosti konstrukce. Přispět 

tomuto snížení může také zrychlený proces karbonatace, vystavení chloridům nebo zvýšené namáhání oblastí 

s očekávanou tvorbou trhlin v nosných betonových částech. Jedním ze způsobů řešení tohoto působení                       

je navržení dostatečně velké krycí vrstvy nebo návrh konstrukce s redukovanou šířkou trhlin, ovšem další 

možností může být také použití FRP výztuže. Ta nám zajistí zvýšení trvanlivosti konstrukce bez nutnosti návrhu 

velké krycí vrstvy a zvýší její dlouhodobou odolnost vůči agresivnímu prostředí. [1] 

 Další z důležitých vlastností FRP výztuže je její elektromagnetická neutralita. Na rozdíl od ocelové 

výztuže nemůže interferovat s magnetickými poli, a proto je její použití čím dál více využíváno v místech,                  

kde působí telekomunikační nebo obranný průmysl. Tato vlastnost je také vhodná například v nemocničních 

budovách, kde se používají zařízení pro zobrazování magnetickou rezonancí. [1] [2] 

 Využití kompozitní výztuže je také možno uplatnit u prvků sloužících jako dočasné vyztužení 

konstrukce a to především proto, že je poměrně jednoduché tyto prvky posléze odstranit,                                            
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jelikož do nich lze bez problémů řezat. Z tohoto důvodu se prvky s kompozitní výztuží používají také v tunelech 

nebo v podzemních stěnách, kde je často potřeba řezat do betonu otvory. [1] [2] 

 

 A v neposlední řadě má FRP výztuž své místo v případech, kdy je potřeba zajistit dodatečné zesílení 

konstrukce nebo zrestaurování památek. [1] 

  

2.5 Mechanické vlastnosti 
 

2.5.1 Krátkodobé chování 
 

 Krátkodobé mechanické vlastnosti kompozitní výztuže se liší u každého prvku v závislosti na postupu 

výroby a využitých surovinách. Z tohoto důvodu je potřeba při řešení kompozitně vyztužených prvků vycházet 

z přímo provedených experimentálních měření nebo z technického listu výrobce, kde jsou uvedeny již 

zkouškami stanovené hodnoty, včetně druhu provedené zkoušky.  [1] 

 

1.1.1.1. Únosnost v tahu 

 

 Tahová únosnost FRP výztuže je dána vlastnostmi v podélném směru. O její velikosti rozhodují 

vlastnosti použitých vláken a matrice (typ, zastoupení v průřezu, orientace), způsob výroby, způsob skladování 

produktu nebo také velikost průřezu (se zvětšováním velikosti průřezu se zpravidla zhoršují mechanické 

vlastnosti). Směr namáhání výztuže také značně ovlivňuje únosnost v tahu (nejvyšších hodnot je dosaženo            

při centrickém namáhání). [1] 

 

 Některé z charakteristických vlastností FRP výztuže dosahují výrazně lepších hodnot než v případě 

betonářské výztuže. Příkladem může být mezní tahové napětí FRP výztuže, které je výrazně vyšší, při nižší 

objemové hmotnosti. Naopak velikost mezního tahového přetvoření FRP výztuže je výrazně nižší                                 

než v případě betonářské výztuže. V případě modulu pružnosti závisí jeho velikost na typu FRP výztuže                    

(viz Tab.3). A z lineárního průběhu návrhových diagramů pro různé druhy výztuže lze odvodit, že až do chvíle 

porušení platí v prvku Hookův zákon.  [1] [2] 

 

Typ vláken 
Modul pružnosti 
(podélný směr) 

Mezní tahové napětí 
(podélný směr) 

Mezní tahové 
přetvoření 

 

[-] [GPa] [MPa] [-] 
 

GFRP 35 - 60 450 - 1600 1,2 - 3,7 
 

CFRP 100 - 580 600 - 3500 0,5 - 1,7 
 

Ocel 200 450 - 600 5 - 20 
 

 

 

Tab. 3: Typické hodnoty krátkodobých tahových vlastností FRP výztuže v porovnání s ocelovou výztuží.  [1] 
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Obr.  5: Porovnání pracovních diagramů FRP výztuže a oceli (závislost σ-ε). [9] 

 

1.1.1.2. Smyková únosnost 

 

 Chování kompozitní výztuže při smykovém namáhání vychází především ze dvou dominantních 

faktorů, a to z vlastností matrice a z lokálního rozložení napětí. Je potřeba rozlišovat dva způsoby smykového 

porušení: interlaminární, nebo-li podélný smyk a střih, nebo-li příčný smyk. Porušení střihem se objevuje 

častěji v případě betonových průřezů. [1] [2] 

 

 Smyková síla působící kolmo na rovinu vláken způsobuje, že příčná smyková odolnost prvku                            

je dominantně určena vlastnostmi obalové matrice. Ovšem v případě smykového porušení střihem je potřeba 

brát ohled také na sekundární vliv výztužných vláken a závislost výsledné smykové pevnosti prvku na modulu 

pružnosti. Důvodem je možné dosažení vyšší výsledné smykové únosnosti v případě výztuže s vyšším 

modulem pružnosti. Také je potřeba neopomínat anizotropní chování FRP výztuže, s čímž souvisí nutnost 

ověřit chování výztuže při působení kombinace podélných a příčných sil. [1] [2] 

 

2.5.2 Dlouhodobé chování 
 

 Odlišnost mechanických vlastností FRP výztuže oproti betonářské výztuži se týká především časově 

závislého chování. Odlišnosti mohou být značné a z toho důvodu je potřeba tyto změny zohlednit při návrhu 

konstrukce s FRP výztuží. [1]  

 

1.1.1.3. Únosnost v tahu 

 

 Tahová pevnost FRP výztuže je parametrem, jehož úroveň se během životnosti konstrukce mění.   

Mezi faktory snižující dlouhodobou tahovou pevnost pro požadovanou životnost konstrukce patří například 

teplota, vlhkost, zmrazovací cykly nebo agresivita okolního prostředí, které způsobují degradaci výztuže. 

Ovšem zřejmě nejvýznamnějším činitelem je dlouhodobě působící zatížení, způsobující dotvarování. Průběh 

přetvoření takto zatíženého prvku pak lze rozdělit do tří fází. V první fázi, po vnesení zatížení, dochází 

k elastické deformaci s postupně klesající intenzitou. V druhé fázi má dotvarování po dlouhou dobu velmi 

mírný nárůst, v ideálním případě by konstrukce měla po zbytek své životnosti zůstat v této fázi. V případě,               
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že se konstrukce dostane do další, terciální, fáze, dochází opět k prudkému nárůstu deformace,                                

který je zakončen náhlým selháním v podobě křehkého lomu. [1] [5]  

 

 Vlivem působení dotvarování dochází k významnému snížení dlouhodobé návrhové pevnosti. 

Nejvýrazněji to můžeme pozorovat například v případě výztuže se skleněnými vlákny. Tato hodnota                             

se pohybuje až pod úrovní krátkodobé návrhové pevnosti viz obr.6. [1]  

 

 

Obr.  6: Idealizovaný průběh nárůstu dotvarování FRP výztuže v závislosti na čase. [5] 

 

 

Obr.  7: Idealizovaný návrhový diagram FRP výztuže se zohledněním časově závislé pevnosti. [1] 

 

3 Smyková únosnost prvku vyztuženého FRP výztuží 
 

 Únosnost prvku namáhaného posouvající silou je komplexní jev, který je ovlivněn několika faktory, 

mezi které patří účinek tlačené části betonového průřezu, hmoždinkový účinek kameniva nebo působení 

smykové výztuže, pokud je součástí vyztužení prvku. Míra vlivu jednotlivých faktorů pak závisí na vlastnostech 

betonu, mechanických vlastnostech výztužného materiálu a na jejich vzájemné interakci. [1] [2] 

 

 Způsob přenosu smykového namáhání na konstrukci je do značné míry ovlivňován mechanickými 

vlastnostmi kompozitní výztuže. Důsledkem absence plastického chování dochází vlivem dlouhodobého 
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namáhání konstrukce, ke křehkému lomu a z toho důvodu je obtížné ve výpočtu uvažovat s redistribucí napětí 

na konstrukci. Dále je potřeba brát v úvahu, že vlastnosti FRP výztuže jsou odlišné pro různé směry namáhání. 

A také je potřeba uvážit působení konstrukce při kombinaci tahových (podélných) a smykových (příčných) sil. 

[1] [2] 

 

3.1 Výška tlačené oblasti průřezu 
 

 V případě betonového průřezu vyztuženého ocelovou výztuží je výška tlačené oblasti, která má 

zásadní vliv na smykovou únosnost prvku, závislá na vlastnostech podélné výztuže. Na základě této 

skutečnosti je tedy zřejmé, že velikost tlačené plochy průřezu bude pro FRP výztuž odlišná. Obr. 8 toto tvrzení 

potvrzuje, jelikož dokazuje, že je tato výška výrazně menší než u prvku s ocelářskou výztuží. Také lze říct,                    

že při zvětšujícím se přetvoření výztuže dochází u kompozitní výztuže k mírnému nárůstu výšky tlačené 

oblasti, zatímco v případě ocelové výztuže ke zmenšování. 

  

 Ihned po vzniku trhlin, je tedy únosnost kompozitní výztuže nižší než v případě ocelové výztuže, 

ovšem se zvětšujícím se přetvořením už dále nedochází k tak velkému snižování únosnosti. [1] [2] 

 

 

Obr.  8: Porovnání závislosti výšky tlačené oblasti na přetvoření výztuže u prvků s ocelovou a FRP výztuží.  [1] 

 

3.2 Hmoždinkový účinek kameniva 
 

 Tento faktor má významnou roli v případě, že je průběh smykového porušení rovnoběžný se směrem 

vzniklé trhliny. V takovém případě dochází k přenosu smykového napětí v tažené části průřezu pomocí 

hmoždinkového účinku kameniva. Příspěvek tohoto účinku na přenos smykového napětí se snižuje                              

se zvětšující se šířkou trhliny. V případě prvků s FRP výztuží je hmoždinkový účinek menší v důsledku nižšího 

modulu pružnosti, což má za následek větší průhyby na konstrukci a vznik širších trhlin. [2] 

 

 U podélné výztuže je pak hmoždinkový účinek kameniva téměř zanedbatelný vzhledem k její velmi 

nízké příčné tuhosti. Se zvětšující se plochou podélné FRP výztuže v prvku se ovšem tento vliv také zvětšuje. 

[1] 

 

 



21 

 

3.3 Smyková výztuž 
 

 Ve chvíli, kdy je překročena míra smykové únosnosti betonu, je potřeba prvek opatřit smykovou 

výztuží. Ta se nejčastěji navrhuje ve formě příčně umístěných třmínků, které přenášejí tahové síly                             

přes smykové trhliny. [2] 

 

Obr.  9: Vliv smykové výztuže na výslednou smykovou únosnost prvku. [2] 

 

 Takto navržená příčná výztuž slouží pouze k přenosu působících tahových sil. Míra její smykové 

únosnosti vzhledem ke smykové únosnosti celého prvku pak závisí na maximální velikosti smykového napětí, 

které je schopna přenést. V případě FRP výztuže je ovšem výrazně ovlivněna působením nejen smykového     

ale také normálového napětí a zároveň závisí na velikosti přetvoření. Důsledkem tohoto chování je předpoklad 

porušení příčné výztuže v místě ohybů, kde dochází k výrazné redukci tahové únosnosti. [1] [2] 

 

3.4 Způsoby smykového porušení kompozitní výztuže 
 

 Stejně jako v případě prvků vyztužených ocelovou výztuží může i v tomto případě nastat běžné 

smykové porušení, tzn. tlakové nebo příčné tahové porušení. Dále pak může dojít k porušení přetržením FRP 

výztuže nebo k porušení vlivem drcení betonových vzpěr průřezu, které ovšem závisí pouze na vlastnostech 

betonu (tzn. platí zde stejné zásady výpočtu jako v případě ocelové výztuže).  [1] [2] 

 

4 Návrh prvků namáhaných posouvající silou 
 

 Stejně jako v případě běžného železobetonového prvku namáhaného smykem, lze i pro případ prvků 

vyztužených FRP výztuží využít teorie základní příhradové analogie. Ovšem pouze za předpokladu, že je 

pozorně kontrolována šířka vznikající smykové trhliny a smyková únosnost betonu i výztuže. V takovém 

případě lze dle [2] pro určení smykové únosnosti řešeného prvku jednoduše uvažovat se součtem příspěvků 

od betonu a výztuže.   

 

 Pro posouzení prvků bez smykové výztuže se dle [2] vychází z teorie sloužící pro posouzení 

železobetonových průřezů, ovšem i v tomto případě je to možné pouze za předpokladu, že je při výpočtu 

uvážena odlišná osová tuhost FRP výztuže oproti výztuži ocelové. Důvodem je již zmiňovaná obtížná 

redistribuce napětí na FRP výztuži, související se způsobem porušení křehkým lomem.  

 

 Základním předpokladem pro toto posouzení je zajištění soudržnosti betonu a použité výztuže. 

Pokud je tento požadavek dodržen, lze uvažovat totožné přetvoření v betonu a ve výztuži, a tedy i návrhové 

síly pro oba materiály. Do výpočtu to lze následně zavést pomocí náhradní plochy výztuže: 
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 Ae = A𝑓

𝐸𝑓

𝐸𝑠
, (3.1)  

 

kde Af je plocha tažené FRP výztuže, 

 Ef je modul pružnosti FRP výztuže, 

 E𝑠 je modul pružnosti pro ocel. 

 

 Při samotném řešení prvku je tedy potřeba pro výpočet únosnosti, betonu ve smyku, zavést jeden          

ze zmíněných předpokladů, odlišné tuhosti výztuže nebo náhradní plochu. [1] 

 

 V případě prvků se smykovou výztuží se množství navržené smykové výztuže určuje na základě 

hodnoty maximálního přípustného přetvoření (𝜀𝑓𝑤). Tato hodnota se dříve uvažovala rovna mezi kluzu 

ocelové výztuže, tedy 0,2% - 0,25%. Tento předpoklad byl velmi konzervativní a důvodem jeho použití byla 

úvaha o zachování celistvosti betonového průřezu po vzniku smykových trhlin. Dnes ovšem tuto možnost 

výpočtu nahradilo méně konzervativní řešení, které uvažuje vyšší hodnotu maximálního přetvoření (𝑓𝑓𝑤). 

Tato hodnota více odpovídá chování betonového průřezu s kompozitní výztuží. [1] [2] 

 

 Hodnota 𝑓𝑓𝑤 je uvažovaná dle vztahu: 

 ffw = ε𝑓𝑤𝐸𝑓𝑤 , (3.2)  

 

kde Efw je modul pružnosti FRP výztuže. 

 

Omezení maximálního přípustného přetvoření je potřeba dodržet z důvodu snížené únosnosti v místech 

ohybů příčných třmínků a také z hlediska rozvoje smykových trhlin (pro které platí dle [1] limitní hodnota 

0,45%). 

 

  

 

Obr.  10: Zobrazení limitní hodnoty přetvoření smykové FRP výztuže. [1] [6] 

 

4.1 Stanovení smykové únosnosti prvku s FRP výztuží dle fib. Bulletin No. 40 [2] 
  

 Účelem tohoto předpisu je pouze shrnutí teoretických předpokladů, z kterých vychází jednotlivé 

návrhové přístupy a které byly zmíněny v předchozích kapitolách. Některé z těchto návrhových přístupů 

budou konkrétněji popsány dále. 
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4.2 Stanovení smykové únosnosti prvku s FRP výztuží dle CSA S806-12 [7] 
 

4.2.1 Základní předpoklady 
 

 Dle návrhového předpisu CSA S806-12, lze následující postup pro stanovení smykové únosnosti 

použít pouze pro řešení ohýbaných prvků, které nejsou vystaveny významnému zatížení v axiálním směru.  

 

  V případě nepředpjatých prvků, v oblasti podpor, až do vzdálenosti 𝑑𝑣 od líce podpory, je možno 

použít stejné vyztužení jako je navrženo na smykovou sílu působící ve vzdálenosti 𝑑𝑣. A to za předpokladu,  

že reakce působící v podpoře, zde vytváří tlakové namáhání a zároveň se na prvku až do vzdálenosti 𝑑𝑣                    

od líce podpory nenachází žádné koncentrované zatížení, v jehož důsledku by mohlo dojít ke vzniku smykové 

síly větší než 

 0,30λ𝜙𝑐√𝑓′𝑐𝑏𝑤𝑑, (4.1)  

 

kde 𝜆 je součinitel zohledňující objemovou hmotnost betonu a ve výpočtu se uvažuje hodnotou: 

  𝜆 = 1,0  pro betony s normální objemovou hmotností, 

  𝜆 = 0,85 pro betony s nízkou objemovou hmotností a obsahem jemného kameniva  

    ve formě přírodního písku, 

  𝜆 = 0,75 pro betony s nízkou objemovou hmotností a obsahem jemného kameniva,  

    který netvoří přírodní písek, 

 𝜙𝑐  je redukční součinitel pro beton, jehož hodnota se běžně uvažuje jako 0,65, 

 𝑓′𝑐 je pevnost betonu v tlaku, 

 𝑏𝑤 je minimální efektivní šířka prvku, 

 𝑑 je vzdálenost těžiště tažené výztuže od krajních tlačených vláken průřezu. 

 

 Tyto předpoklady je potřeba ověřit i pro předpínací výztuž. Po ověření jejich platnosti je možné využít 

pro oblast podpor, až do vzdálenosti ℎ/2 od líce podpory, stejné vyztužení jako je navrženo na smykovou sílu 

působící ve vzdálenosti ℎ/2. 

 

4.2.2 Stanovení smykové únosnosti 
 

 Ke stanovení smykové únosnosti betonových prvků vyztužených podélnou FRP výztuží je potřeba 

ověřit základní podmínku  

 V𝑟 ≥  𝑉𝑓, (4.2)  

 

kde 𝑉𝑓 je velikost působící posouvající síly, 

 𝑉𝑟 je mezní smyková únosnost prvku, která se pro prvky vyztužené třmínky z FRP výztuže určí  

  dle vztahu: 

 V𝑟 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝐹, (4.3)  
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  v případě užití ocelové smykové výztuže se její velikost určí jako 

 V𝑟 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠𝑠, (4.4)  

 

 kde 𝑉𝑐 je smyková únosnost betonu, 

  𝑉𝑠𝐹 je smyková únosnost třmínků z FRP výztuže, 

  𝑉𝑠𝑠 je smyková únosnost třmínků z ocelové výztuže. 

 

 Hodnota smykové únosnosti prvku by ovšem zároveň měla splňovat podmínku 

 

 V𝑟 ≤ 𝑉𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 0,22𝜙𝑐𝑓′
𝑐
𝑏𝑤𝑑𝑣 + 0,5 ∗ 𝑉𝑝 + [(𝑀𝑑𝑐𝑉𝑓)/𝑀𝑓], (4.5)  

                                                                   

kde 𝑉𝑟,𝑚𝑎𝑥 je maximální hodnota smykové únosnosti prvku, 

 𝑑𝑣 je účinná výška prvku, stanovená jako 

 d𝑣 = 𝑚𝑎𝑥(0,9𝑑; 0,72ℎ), (4.6)  
   

  kde  ℎ je výška prvku, 

 𝑉𝑝 je složkou předpínací síly působící ve směru smyku nebo v případě proměnného průřezu 

   vyjadřuje součet složek působící předpínací síly a ohybového tlaku a tahu působícího                                        

  ve směru smyku, 

 𝑀𝑑𝑐 moment dekomprese, který odpovídá velikost momentu vznikajícího v okamžiku, kdy je 

  tlakové napětí na tažené části průřezu rovno nule, 

 𝑀𝑓 je ohybový moment v řešeném řezu.  

 

4.2.3 Smyková únosnost betonového prvku s podélnou FRP výztuží 
 

 Pro výpočet smykové únosnosti betonu v řešeném prvku je možné použít následující vztah 

 

 V𝑐 = 0,050𝜆𝜙𝑐𝑘𝑚𝑘𝑟(𝑓′𝑐)
1

3𝑏𝑤𝑑𝑣, (4.7)  

s omezením 

 0,11𝜙𝑐√𝑓′𝑐𝑏𝑤𝑑𝑣 ≤ 𝑉𝑐 ≤ 0,22𝜙𝑐√𝑓′𝑐𝑏𝑤𝑑𝑣, (4.8)  

 

 kde 𝑘𝑚  je součinitel vyjadřující vliv ohybového momentu vznikajícího v řešeném místě, stanovený 

  jako 

 𝑘𝑚 = √
𝑉𝑓𝑑

𝑀𝑓
≤ 1,0, (4.9)  

 

 𝑘𝑟 je součinitel zohledňující vliv tuhosti výztuže, určený dle rovnice 

 

 𝑘𝑟 = 1 + (𝐸𝐹𝜌𝐹𝑤)
1

3, (4.10)  
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 kde  𝜌𝐹𝑤 vyjadřuje míru vyztužení podélnou FRP výztuží, 

 

a hodnota 𝑓′𝑐  by neměla překročit 60 MPa. 

 

 V případě, že efektivní výška řešeného průřezu dosahuje vyšší hodnoty než 300 mm a zároveň není 

dosaženo požadované minimální plochy smykové výztuže (viz 4.2.6.1), je nutné tuto skutečnost zohlednit           

při výpočtu velikosti 𝑉𝑐  se zavedením součinitele 𝑘𝑠. Tento součinitel se určí pomocí vztahu 

 

 𝑘𝑠 =
750

450 + 𝑑
≤ 1,0. (4.11)  

 

 Další speciální případ výpočtu smykové únosnosti betonu může nastat, pokud v prvku dochází                     

ke vzniku klenbového efektu. Ten nastává, jestliže v řezech umístěných od líce podpory na vzdálenost 2,5𝑑 

dochází ke vzniku tlaku, působícího rovnoběžně se směrem působení smyku, který je vyvolán vlivem 

podporové reakce. Tento efekt je potřeba zohlednit odpovídajícím součinitelem 𝑘𝑎, který se zavede                           

do výpočtu hodnoty smykové únosnosti 𝑉𝑐. Součinitel 𝑘𝑎 se určí dle vztahu 

 

 
𝑘𝑎 =

2,5

𝑀𝑓

𝑉𝑓𝑑

, 
(4.12)  

s omezením 

 1,0 ≤ 𝑘𝑎 ≤ 2,5. (4.13)  

 

 V případě, že je podélná výztuž prvku tvořená ocelovými pruty, použije se pro výpočet smykové 

únosnosti betonového průřezu dle [13] následující úprava vzorce 

 

 V𝑐 = 𝜙𝑐𝜆𝛽√𝑓′𝑐𝑏𝑤𝑑𝑣, (4.14)  

 

kde  𝛽 je součinitel zohledňující smykovou únosnost betonu s trhlinami, který se uvažuje  

  hodnotou: 

  𝛽 = 0,18  pokud prvek obsahuje alespoň minimální množství smykové výztuže, 

  𝛽 =
230

1000+𝑑𝑣
 v případě, že je hodnota 𝑎𝑔 ≥ 20 𝑚𝑚 a 

  𝛽 =
230

1000+𝑠𝑧𝑒
 v případě, že je hodnota 𝑎𝑔 < 20 𝑚𝑚, 

  kde  𝑎𝑔  je maximální velikost hrubého kameniva a  

      𝑠𝑧𝑒 se určí dle vztahu 

 

 s𝑧𝑒 =
35

15+𝑎𝑔
𝑑𝑣 ≥ 0,85𝑑𝑣. (4.15)  
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4.2.4 Smyková únosnost betonového prvku s příčnou FRP výztuží 
 

 Výpočet smykové únosnosti příčné FRP výztuže umístěné kolmo na podélnou osu prvku se provádí 

dle vztahu 

 𝑉𝑠𝐹 =
0,4𝜙𝐹𝐴𝐹𝑣𝑓𝐹𝑢𝑑𝑣

𝑠
cot 𝜃, (4.16)  

 

kde 𝜙𝐹 je součinitel redukce únosnosti FRP výztuže, který se uvažuje hodnotou 0,75 nebo v případě 

  předpínací výztuže dle tab. 4. 

 𝐴𝐹𝑣 popisuje plochu příčné smykové FRP výztuže,  

 𝑓𝐹𝑢 je mez pevnosti FRP výztuže, 

 𝑠 značí vzdálenost mezi prvky smykové výztuže, měřené rovnoběžně s podélnou osou prvku, 

 𝜃 popisuje velikost úhlu tlačené diagonály prvku, který se určí jako 

 

 𝜃 = 30° + 7000𝜀𝑙, (4.17)  

 

 kde  𝜀𝑙  vyjadřuje podélné přetvoření vznikající v polovině výšky průřezu a vypočítá se jako  

 𝜀𝑙 =

𝑀𝑓

𝑑𝑣
+ (𝑉𝑓 − 𝑉𝑝) + 0,5𝑁𝑓 − 𝐴𝑝𝑓𝑝𝑜

2(𝐸𝐹𝐴𝐹 + 𝐸𝑝𝐴𝑝)
, (4.18)  

 

  kde  𝑁𝑓  je hodnota normálové síly, vznikající společně se silou 𝑉𝑓, včetně účinků 

    napětí  v důsledku dotvarování a smršťování (v případě tahu je uvažováno 

    kladně, pro tlak záporně), 

   𝐴𝑝 je plocha předpínací výztuže, 

   𝑓𝑝𝑜 je napětí v předpínací výztuži za předpokladu, že napětí v přilehlé části 

    betonu je rovno nule, 

   𝐸𝑝 je modul pružnosti předpínací výztuže. 

 

Typ vláken 
Předem 

předpjatá 
Dodatečně předpjatá 

(soudržná) 
Dodatečně předpjatá 

(nesoudržná) 
 

AFRP 0,7 0,7 0,65  

CFRP 0,85 0,85 0,8  
 

Tab. 4: Redukční součinitelé pro předpínací výztuž. 

 

 Pro výpočet hodnoty podélného přetvoření 𝜀𝑙 dle rovnice (4.18) je potřeba ověřit dodržení několika 

základních podmínek: 

a) posouvající síla 𝑉𝑓 a ohybový moment 𝑀𝑓 mají být uvažovány kladně a zároveň pro velikost 

ohybového momentu platí omezení  

 𝑀𝑓 ≥ (𝑉𝑓 − 𝑉𝑃)𝑑𝑣 , (4.19)  
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b) pro hodnotu podélného přetvoření 𝜀𝑙  určeného dle rovnice (4.18) musí platit, že 

  

 𝜀𝑙 ≥ 0, (4.20)  

 

c) pro oblast prvku sahající od líce podpory do vzdálenosti 𝑑  je možné uvažovat, do výpočtu úhlu 

tlačené diagonály, hodnotu podélného přetvoření určeného pro řez ve vzdálenosti 𝑑 od líce podpory 

 

d) velikost úhlu tlačené diagonály 𝜃 by měla spadat do intervalu 

 30° ≤ 𝜃 ≤ 60°, (4.21)  

  

 Jako příčná smyková výztuž betonového prvku s podélnou FRP výztuží můžou být také využity ocelové 

třmínky. Únosnost ocelové smykové výztuže se pak vypočítá jako 

 

 𝑉𝑠𝑠 =
𝜙𝑠𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑𝑣

𝑠
cot 𝜃, (4.22)  

 

kde 𝜙𝑠 je redukční součinitel pro ocelovou výztuž, jeho hodnota je 0,85, 

 𝐴𝑣 značí plochu příčné smykové ocelové výztuže, 

 𝑓𝑦 je mez kluzu ocelové výztuže. 

 

4.2.5 Prvky zatížené axiálním tahem nebo tlakem 
 

 Pro případy, kdy na řešený prvek působí zatížení v axiálním směru, tedy ve směru jeho osy, je potřeba 

zavést pro výpočet smykové únosnosti betonového průřezu 𝑉𝑐 odlišný vzorec, než byl uveden v kapitole 4.2.3. 

Pokud je působící zatížení ve formě tahu, bude použit výpočet dle vztahu 

 

 𝑉𝑐 = [0,05𝜆𝜙𝑐𝑘𝑚𝑘𝑟(𝑓′𝑐)
1
3𝑏𝑤𝑑𝑣] 𝑘𝑠𝑘𝑎 (1 −

0,3𝑁𝑓

𝐴𝑔
) ≥ 0, (4.23)  

 

kde 𝐴𝑔 je celková plocha oblasti. 

 

Pro výpočet dle této rovnice je potřeba ověřit platnost několika základních předpokladů: 

a) platnost rovnice 

 [0,05𝜆𝜙𝑐𝑘𝑚𝑘𝑟(𝑓′𝑐)
1
3𝑏𝑤𝑑𝑣] ≥ 0,1𝜆𝜙𝑐√𝑓′𝑐𝑏𝑤𝑑𝑣, (4.24)  

 

b) hodnota normálové síly 𝑁𝑓  by měla být pro tah uvažována kladně. 

 

Pokud má axiálně působící zatížení podobu tlaku, použije se pro výpočet rovnice ve tvaru 

 

 𝑉𝑐 = [0,05𝜆𝜙𝑐𝑘𝑚𝑘𝑟(𝑓′𝑐)
1
3𝑏𝑤𝑑𝑣] 𝑘𝑠𝑘𝑎 (1 −

𝑁𝑓

14𝐴𝑔
). (4.25)  
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 Aby mohla být tato rovnice využita, je i v tomto případě opět potřeba ověřit dodržení několika základních 

předpokladů: 

a) platnost rovnice 

 𝑘𝑎 (1 −
𝑁𝑓

14𝐴𝑔
) ≤ 3,0, (4.26)  

 

b) platnost rovnice 

 [0,05𝜆𝜙𝑐𝑘𝑚𝑘𝑟(𝑓′𝑐)
1
3𝑏𝑤𝑑𝑣] ≥ 0,11√𝑓′

𝑐
𝑏𝑤𝑑𝑣 , (4.27)  

 

c) hodnota normálové síly 𝑁𝑓  by měla být pro tlak uvažována záporně. 

 

4.2.6 Konstrukční zásady 
  

 Při řešení smykové únosnosti betonových prvků s FRP výztuží je stejně jako při řešení prvků 

s ocelovou výztuží potřeba dodržet níže uvedené konstrukční zásady.  

 

4.2.6.1 Minimální plocha smykové výztuže 

 

 První důležitou zásadou, kterou je potřeba ověřit je hodnota minimálního plochy smykové výztuže. 

Ověření by mělo být provedeno pro všechny ohýbané prvky, které jsou namáhány smykovou silou 𝑉𝑓 splňující 

podmínku 

 𝑉𝑓 ≥ 0,5𝑉𝑐 + 𝜙𝑓𝑉𝑝, (4.28)  

 

ovšem pro následující případy, je možné toto ověření vynechat: 

a) desky a patky, 

b) betonové trámové konstrukce, 

c) nosníky, pro které platí že je jejich celková výška ≤ 250 mm, 

d) nosníky odlévané společně s deskou (T průřez), jejichž celková výška není větší než polovina šířky 

žebra nebo 600 mm. 

 

Hodnota minimální plochy smykové výztuže se určí dle vztahu 

 

 𝐴𝑣𝐹 ≥ 0,07√𝑓′𝑐

𝑏𝑤𝑠

0,4𝑓𝑓𝑢
 (4.29)  

s omezením pro mez pevnosti kompozitní výztuže 𝑓𝑓𝑢, kdy 

 𝑓𝑓𝑢 ≤ max(1200; 0,005𝐸𝑓). (4.30)  

 

4.2.6.2 Maximální vzdálenost příčné FRP výztuže 

 

 Maximální vzdálenost příčné FRP výztuže závisí na velikosti působící posouvající síly. Pokud tato 

hodnota splňuje omezení 

 𝑉𝑓 ≤ 0,11𝜆𝜙𝑐𝑓′
𝑐
𝑏𝑤𝑑𝑣 + 𝑉𝑝, (4.31)  

 

je maximální vzdálenost příčné výztuže určena jako menší z hodnot 
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   𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0,6𝑑𝑣 cot 𝜃 (4.32)  

nebo 

 𝑠𝑚𝑎𝑥 = 400 𝑚𝑚. (4.33)  

 

 V případě, že tato podmínka není splněna, je potřeba maximální vzdálenost určenou dle rovnic (4.32) 

a (4.33) zmenšit na polovinu. 

 

4.3 Stanovení smykové únosnosti prvku s FRP výztuží dle ACI 440.1R-15 [8] 
 

4.3.1 Stanovení smykové únosnosti 
 

 V rámci návrhového přístupu ACI 440.1R-15 je řešen především postup pro určení smykové únosnosti 

nosníků, jednosměrně vyztužených desek, křížem vyztužených desek a smyková únosnost příčné výztuže 

v podobě třmínku z kompozitního materiálu. 

 

 Celková smyková únosnost prvku je i v tomto případě tvořena příspěvkem smykové únosnosti 

betonu a smykové výztuže, kdy výpočet obou těchto hodnot pro FRP výztuž vychází ze vzorců vytvořených   

pro výpočet smykové únosnosti ocelové výztuže. Vzorce jsou následně upraveny tak, aby vystihly odlišné 

vlastnosti FRP výztuže.  

 

 Dále zmíněné vztahy jsou v rámci této diplomové práce uváděny pouze v jednotkách mezinárodně 

platné soustavy SI. 

 

4.3.2  Smyková únosnost betonového prvku s podélnou FRP výztuží 
 

 Pro řešení smykové únosnosti betonových průřezu vyztužených podélnou FRP výztuží lze dle [8] 

využít vztah 

 𝑉𝑐 =
2

5
√𝑓′

𝑐
𝑏𝑤(𝑘𝑑), (4.34)  

 

kde 𝑓′
𝑐
 značí pevnost betonu v tlaku, 

 𝑏𝑤 je šířka betonového průřezu,  

 𝑘  je součinitel pro učení výšky tlačené oblasti, který se urči dle vztahu 

 

 𝑘 = √2𝜌𝑓𝑛𝑓 + (𝜌𝑓𝑛𝑓)
2

− 𝜌𝑓𝑛𝑓 , (4.35)  

 

 kde 𝜌𝑓 je koeficient vyjadřující míru vyztužení kompozitní výztuží. Určí se dle vztahu 

 

 𝜌𝑓 =
𝐴𝑓

𝑏𝑑
, (4.36)  

 

  kde  𝐴𝑓  vyjadřuje plochu podélné FRP výztuže, 

   b je šířka obdélníkového průřezu, 

   d je vzdálenost těžiště tažené výztuže od krajních tlačených vláken průřezu. 
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 𝑛𝑓 vyjadřuje poměr modulu pružnosti FRP výztuže 𝐸𝑓 a modulu pružnosti betonu 𝐸𝑐 
 

 𝑛𝑓 =
𝐸𝑓

𝐸𝑐
. (4.37)  

 

 V případě, že prvek obsahuje podélnou výztuž tvořenou ocelovými prvky, použije se pro výpočet 

smykové únosnosti betonového průřezu dle [14] následující vzorec 

 

 𝑉𝑐 = 0,17𝜆√𝑓′
𝑐
𝑏𝑤𝑑. (4.38)  

 

4.3.3 Smyková únosnost betonového prvku s příčnou FRP výztuží 

  

 Pro výpočet únosnosti smykové FRP výztuže v průřezu je opět možné použít upravenou podobu 

vzorce sloužícího pro výpočet smykové únosnosti průřezu s ocelovou výztuží dle ACI 318 

 

 𝑉𝑓 =
𝐴𝑓𝑣𝑓𝑓𝑣𝑑

𝑠
, (4.39)  

 

kde  𝐴𝑓𝑣  je plocha smykové FRP výztuže, 

 𝑠 je vzdálenost mezi prvky smykové výztuže, měřená rovnoběžně s podélnou osou prvku, 

 𝑓𝑓𝑣  je napětí ve smykové FRP výztuži, které by mělo být omezeno z důvodu snížené pevnosti  

  v místě ohybu smykové výztuže, zachování celistvosti průřezu a omezení šířky trhlin,  

  hodnotou 

 𝑓𝑓𝑣 = 0,004𝐸𝑓 ≤ 𝑓𝑓𝑏 , (4.40)  

 

 kde  𝑓𝑓𝑏 je pevnost FRP výztuže v místě ohybu, která se určí dle vztahu 

 

 𝑓𝑓𝑏 = (0,05
𝑟𝑏

𝑑𝑏
+ 0,3) 𝑓𝑓𝑢 ≤ 𝑓𝑓𝑏 , (4.41)  

 

  kde  𝑟𝑏  je vnitřní poloměr ohybu FRP výztuže, 

   𝑑𝑏  je průměr výztužného prutu, 

   𝑓𝑓𝑢  je návrhová pevnost v tahu. 

  

 Požadovanou plochu smykové výztuže a vzdálenost mezi třmínky lze, při použití příčné smykové 

výztuže ve formě kolmých třmínků, stanovit dle vztahu 

 

 
𝐴𝑓𝑣

𝑠
=

(𝑉𝑢 − 𝜙𝑉𝑐)

𝜙𝑓𝑓𝑣𝑑
, (4.42)  

 

kde  𝑉𝑢 je návrhová hodnota smykové síly působící v řezu, 

 𝜙 je redukční faktor únosnosti betonového průřezu při smykovém namáhání, jehož hodnota  

  je 0,75. 

 

 V případě, že jsou v řešeném prvku navrženy šikmé třmínky, je potřeba zavést do výpočtu úhel jejich 

odklonu. Rovnice pro výpočet smykové únosnosti pak nabývá podoby 

 

 𝑉𝑓 =
𝐴𝑓𝑣𝑓𝑓𝑣𝑑

𝑠
(sin 𝜃 + cos 𝜃), (4.43)  
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kde θ je úhel odklonu šikmých třmínků. 

 

 Další formou smykové FRP výztuže mohou být spojité obdélníkové spirály. Pokud návrh obsahuje tyto 

prvky, dojde opět k mírně změně rovnice pro smykovou únosnost výztuže 

 𝑉𝑓 =
𝐴𝑓𝑣𝑓𝑓𝑣𝑑

𝑠
(sin 𝜃), (4.44)  

 

kde  𝑠  je rozteč spirál a 

 𝜃 je úhel odklonu spirály. 

 

 Pro prvky se smykovou výztuží tvořenou ocelovými třmínky se smyková únosnost příčné výztuže 

určí dle [14] pomocí vztahu  

 𝑉𝑠 =
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑡𝑑

𝑠
. (4.45)  

 

4.3.4 Konstrukční zásady 
 

4.3.4.1 Minimální plocha smykové výztuže 

 

 Dle ACI 318 je ověření minimální plochy výztuže vyžadováno pouze v případě, že není splněna 

podmínka 

 𝑉𝑢 ≤ 𝜙𝑉𝑐/2, (4.46)  

 

Pokud tento stav nastane, je potřeba ověřit hodnotu minimální plochy smykové výztuže dle vztahu 

 

 𝐴𝑓𝑣,𝑚𝑖𝑛 = 0,35
𝑏𝑤𝑠

𝑓𝑓𝑣
. (4.47)  

 

 Požadavek na ověření velikosti posouvající síly vyplývá z náchylnosti prvku k náhlé tvorbě smykových 

trhlin. Aby u betonového prvku s FRP výztuží nedocházelo ke vzniku křehkého lomu, je tedy potřeba zajistit 

dostatečnou rezervu v únosnosti, čehož lze dosáhnout zavedením hodnoty minimální plochy smykové 

výztuže 𝐴𝑓𝑣,𝑚𝑖𝑛. 

 

4.3.4.2 Maximální vzdálenost příčné FRP výztuže 

 

 Maximální vzdálenost příčné FRP výztuže je stanovena dle ACI 318. Toto omezení zajišťuje zachycení 

všech smykových trhlin, které vzniknou, pomocí alespoň jednoho prvku smykové výztuže. 

 

 𝑠𝑚𝑎𝑥 = min (
𝑑

2
; 600 𝑚𝑚). (4.48)  

 

4.3.4.3 Ohýbané části výztuže 

 

 Jak již bylo zmíněno, v místech ohýbaných částí FRP výztuže, kterými jsou například rohy třmínků, 

dochází ke snížení pevnosti prutu, což může mít významný vliv na výslednou smykovou únosnost prvku. 

Z toho důvodu je vždy potřeba ověřit poměr mezi vnitřním poloměrem ohybu 𝑟𝑏 a průměrem výztužného 

prvku 𝑑𝑏  který by měl dosahovat hodnoty vyšší než 3. V opačném případě byl zřejmě navržen velmi malý 

vnitřní poloměr ohybu 𝑟𝑏, důsledkem čehož bývá porušení prutu již při velmi malých hodnotách napětí. 

Ačkoliv jsou tyto malé poloměry technicky proveditelné, je tedy nutné se jim při návrhu vyhnout. Z toho 

důvodu by také uzavření třmínků pomocí háků mělo být prováděno pod úhlem 90°. 
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 Pro správné zajištění přenosu tahových sil mezi FRP výztuží a betonem je potřeba dodržet minimální 

hodnotu přesahu výztuže za místem ohybu 𝑙𝑡ℎ𝑓, která byla stanovena na 12𝑑𝑏 (viz obr.11). Jestliže je tato 

délka dodržena, nedochází k významnému prokluzu mezi materiály ani k ovlivnění tahové únosnosti třmínku, 

která byla stanovena na 12𝑑𝑏 

 
 

Obr.  11: Zaznačení minimální délky přesahu větve třmínku. [8] 

 

4.4 Stanovení smykové únosnosti prvku s FRP výztuží dle ČSN EN 1992-1-1 [10] 
 

 Návrhový přístup [10] neuvádí konkrétní postup výpočtu smykové únosnosti betonového prvku 

vyztuženého kompozitní výztuží. Z toho důvodu bude v této kapitole uvedeno pouze stručné shrnutí výpočtu 

smykové únosnosti pro prvky s běžnou betonářskou výztuží, který bude dále využit jako obecné řešení                     

při výpočtech smykové únosnosti různě vyztužených prvků. Zmíněný postup výpočtu společně se zásadami 

pro dimenzování a konstrukčními zásadami byl již dříve zpracován v rámci bakalářské práce [11] a proto zde 

již nebude podrobně popisován.  

 

4.4.1 Smyková únosnost betonového prvku bez smykové výztuže 
 

 Jak již bylo popsáno v [11] v případě prvků bez smykové výztuže je celková smyková únosnost prvku 

dle [10] dána smykovou únosností tlačeného pásu vznikajícího působením podélné výztuže v prvku. Tuto 

hodnotu je možné určit pomocí vztahu 

 

 
𝑉𝑅𝑐 = [𝐶𝑅𝑑,𝑐𝑘(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)

1

3 + 0,15𝜎𝑐𝑝] 𝑏𝑤𝑑, (4.49)  

 

kde CRd,c  je součinitel smykové únosnosti, 

 k  je součinitel účinné výšky d, 

 σcp vyjadřuje velikost napětí od normálové síly, 

 ρl  značí stupeň vyztužení prvku podélnou výztuží. 

 

 Pokud je prvek tvořen pouze prostým betonem, znamená to, že hodnota  ρl = 0. V takovém případě 

se dle [10] zavádí výpočet pro určení minimální smykové únosnosti, který je popsán vztahem (4.50). 
 

 𝑚𝑖𝑛𝑉𝑅𝑐 = (𝜈𝑚𝑖𝑛 + 𝑘𝜎𝑐𝑝)𝑏𝑤𝑑, (4.50)  

kde  νmin je minimální hodnota smykového napětí prvku. 
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4.4.2 Smyková únosnost betonového prvku se smykovou výztuží 
 

 V případě, že únosnost prvku bez smykové výztuže není dostatečná, tedy je menší než velikost účinků 

působící posouvající síly, je potřeba provést návrh smykové výztuže. Tato výztuž zajišťuje zvýšení celkové 

smykové únosnosti prvky a její návrh dle [10] vychází ze zjednodušeného modelu náhradní příhradové 

soustavy, tvořeného tlačenými a taženými diagonálami. Základní předpoklad pro výpočet je možné zapsat 

jako 

 min (𝑉𝑅,𝑚𝑎𝑥; 𝑉𝑅𝑠) ≥ 𝑉𝐸, (4.51)  

 

kde 𝑉𝑅,𝑚𝑎𝑥 značí únosnost tlačené diagonály dle (4.52), 

 𝑉𝑅𝑠 značí únosnost tažené diagonály dle (4.53), 

 𝑉𝐸 je velikost působící posouvající síly. 

 VRmax = αcwbwzνlfcd/(cot θ + tan θ). (4.52)  

 VRs = (Asw/s)fywdz cot θ. (4.53)  

 

kde  αcw vyjadřuje stav napětí v tlačeném pásu, 

 z  je rameno vnitřních sil, 

 νl je redukční součinitel pevnosti betonu v tlaku při porušení smykem, 

 θ je úhel sklonu tlačené diagonály, 

 Asw je plocha smykové výztuže, 

 s  je osová vzdálenost větví třmínků a 

 fywd je napětí ve smykové výztuži.  

 

4.5 Stanovení smykové únosnosti prvku s FRP výztuží dle fib Model Code 2010 

[12] 
 

 Tato kapitola se věnuje shrnutí výpočtu smykové únosnosti dle návrhového přístupu [12], který stejně 

jako v předchozí návrhový přístup [10] neobsahuje konkrétní postup pro posouzení prvku vyztuženého 

kompozitní výztuží. Z toho důvodu bude i zde uvedeno pouze stručné shrnutí výpočtu pro prvky s běžnou 

betonářskou výztuží, který bude dále využit jako obecné řešení při výpočtech smykové únosnosti různě 

vyztužených prvků. Podrobnější popis tohoto způsobu výpočtu, zásad pro dimenzování a konstrukčních zásad 

byl i v tomto případě již dříve zpracován v rámci bakalářské práce [11]. 

 

4.5.1 Smyková únosnost betonového prvku bez smykové výztuže 
 

 V případě výpočtu dle [12] jsou u prvků bez smykové výztuže rozlišovány dvě aproximační úrovně, 

které nám udávají přesnost použitého řešení. Oba stupně přesnosti však vychází z jedné rovnice výpočtu, 

která má tvar: 

 
𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝑘𝑣

√𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
𝑧𝑏𝑤 , (4.54)  
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kde kv je součinitel smykové odolnosti, jehož výpočet se liší dle stupně aproximace. 

 

 Pro aproximaci úrovně I, která se používá, jak již bylo zmíněno v [11], zejména k určení smykové 

únosnosti prvků bez významného osového zatížení a v případě, že jsou splněny podmínky 𝑓𝑦𝑘 ≤ 600 𝑀𝑃𝑎,

𝑓𝑐𝑘 ≤ 70 𝑀𝑃𝑎 a 𝑑𝑔,𝑚𝑎𝑥 ≥ 10 𝑚𝑚, se hodnota součinitele smykové odolnosti určí jako: 
 

 
𝑘𝑣 =

180

1000 + 1,25𝑧
 . (4.55)  

 

 Výpočet tohoto součinitele dle aproximace úrovně II je definován vztahem 

 
𝑘𝑣 =

0,4

1 + 1500𝜀𝑥
∙

1300

1000 + 𝑘𝑑𝑔𝑧
, (4.56)  

 

kde 𝜀𝑥 je přetvoření řešeného prvku a  

 𝑘𝑑𝑔 je součinitel zohledňující velikost kameniva, jehož hodnota závisí na hodnotě 𝑑𝑔,𝑚𝑎𝑥. 

 

4.5.2 Smyková únosnost betonového prvku se smykovou výztuží 
 

 Toto posouzení se používá pro betonové prvky se smykovou výztuží pouze v případě, že míra 

minimálního smykového vyztužení splňuje podmínku 

 𝜌𝑤 ≥ 0,08
√𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘
, (4.57)  

v opačném případě se použije postup výpočtu dle předchozí kapitoly. Tuto smykovou únosnost je také možné 

určit dle několika aproximačních úrovní. Pro všechny stupně výpočtu platí omezení sklonu tlakového napětí 

dle vztahu 

 θmin ≤ θ ≤ 45° 
(4.58)  

 

kde výpočet hodnoty θmin závisí na druhu aproximace. 

 

 První aproximační úroveň vychází z modelu příhradové soustavy s variabilním úhlem sklonu                           

a k určení smykové odolnosti prvku používá rovnici 

 𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑅𝑑,𝑠 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 
(4.59)  

s podmínkou  

 VRd ≥ VRd,c . (4.60)  

 

 Hodnoty VRd,s a VRd,max se v případě návrhů smykové výztuže ve formě svislých třmínků vypočítají 

dle vztahů (4.61) a (4.62). 
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 𝑉𝑅𝑑,𝑠 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠𝑤
𝑧𝑓𝑦𝑤𝑑 𝑐𝑜𝑡 𝜃, (4.61)  

 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑐
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
𝑏𝑤𝑧 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃. (4.62)  

 

kde kc je součinitel redukce tlakového napětí dle rovnice 

 

 Tento způsob výpočtu lze uplatnit pouze v případě, že je hodnota přetvoření prvku 𝜀𝑥 < 0,001                       
a velikost θmin zde závisí na typu řešeného prvku. 

 

 Princip výpočtu dle aproximace úrovně II vychází z metody zobecněného pole napětí a jeho základní 

výpočtová rovnice má stejný tvar jako v případě předchozí aproximace (4.59). I v tomto případě platí podmínka 

(4.60). Hodnota θmin se v tomto případě určí dle vztahu 

 

 θmin = 20° + 10000εx. 
(4.63)  

  

 Aproximace úrovně III má základ v zjednodušené modifikované teorii tlakového pole. Celková smyková 

únosnost prvku je oproti předchozím úrovním zvětšena o účinek betonového průřezu dle vztahu 

 

 VRd = VRd,s + VRd,c, 
(4.64)  

s omezením: 

 VRd < VRd,max(θmin),  
(4.65)  

 

kde  VRd,max(θmin) se stanoví dle rovnice (4.62) pro θ = θmin a sklon θmin se uvažuje  

    dle rovnice (4.63). 

 

 Velikost příspěvku betonového průřezu se určí dle (4.54) s hodnotou součinitele smykové odolnosti  

 

 kv =
0,4

1 + 1500εx
(1 −

VEd

VRd,max(θmin)
) ≥ 0. (4.66)  

 

5 Zatěžovací zkoušky betonových prvků 
 

 Diplomová práce je úzce navázána na výzkumný projekt FW01010520 - Vývoj ohýbané kompozitní 

výztuže pro environmentálně exponované betonové konstrukce, který je realizován na ústavu Betonových               

a zděných konstrukcí, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. V rámci projektu bylo zkoušeno 

pět druhů betonových nosníků, které se od sebe navzájem lišily použitým typem výztuže a s ním souvisejícím 

množstvím. Záměrem zatěžovacích zkoušek bylo určit smykovou únosnost prvků. Adekvátně k tomuto 

výsledku bylo uzpůsobeno vyztužení prvku.  

 Podélná výztuž prvků byla zvolena s ohledem na velikost mechanického stupně vyztužení ρm (viz 5.1), 

který byl určen pro všechny prvky hodnotou 0,4. Množství ohybové výztuže odpovídá předpokladu návrhu,     

že prvek by neměl být porušen v ohybu. 

 Množství smykové výztuže bylo po délce nosníků navrženo tak, aby došlo ke smykovému porušení 

v místě mezi levou podporou a místem, kde byla do prvku vnášena zatěžovací síla. Vyztužení v místě 

předpokládaného porušení u nosníků se smykovou výztuží, tedy odpovídá zvolené velikosti efektivního 
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stupně vyztužení ρeff (viz 5.2), která se pohybuje okolo hodnoty 0,0029. Ve zbylých částech tohoto typu 

nosníků je snížena rozteč navržených třmínků na 75 mm. Nosníky bez smykové výztuže jsou pak v částech 

mimo předpokládané místo porušení doplněny třmínky Ø10/200.  
 

 ρm =
As

d ∙ b
∙

fy(fu)

fcm
. (5.1)  

 

 ρeff =
Asw

sw ∙ b ∙ sin (90°)
∙

fy(fu)

fy
∙

Es(f)

Es
. (5.2)  

 

Nosníky byly realizovány v těchto provedeních: 
 

a) B500B+B500B  

 Podélnou i smykovou výztuž prvku tvoří ocelové pruty. Efektivní stupeň vyztužení 

ρeff  třmínků byl v tomto případě určen hodnotou 0,0029, čemuž odpovídá smykové 

vyztužení Ø10/250. Podélnou výztuž tvoří 6Ø25 s mechanickým stupněm vyztužení 0,41. 
 

 

Obr.  12: Podélný řez nosníkem B500B+B500B. 

 

 

Obr.  13: Příčný řez nosníkem B500B+B500B. 

b) B500B+GFRP  

 Podélná výztuž je tvořena ocelovými pruty, třmínky jsou zhotoveny z kompozitní 

výztuže. Efektivní stupeň vyztužení třmínků byl zvolen hodnotou 0,0028, čemuž odpovídají 

kompozitní třmínky Ø10/100. Podélnou výztuž stejně jako u železobetonového prvku tvoří 

6Ø25 s mechanickým stupněm vyztužení 0,41. 
 

 

 

Obr.  14: Podélný řez nosníkem B500B+GFRP. 
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Obr.  15: Příčný řez nosníkem B500B+GFRP. 

 

c) GFRP+GFRP 

 Podélnou i smykovou výztuž tvoří pruty z kompozitu. Efektivní stupeň vyztužení                

je zde opět zvolen hodnotou 0,0028 a tudíž je smyková výztuž tvořena stejně                                      

jako v předchozím případě Ø10/100. Pro podélnou výztuž byl stanoven mechanický stupeň 

vyztužení roven hodnotě 0,44, čemuž odpovídá 5Ø18.  

 
 

 
 

Obr.  16: Podélný řez nosníkem GFRP+GFRP. 

 

 

Obr.  17: Příčný řez nosníkem GFRP+GFRP. 

 

d) B500B+0 

 Prvek je vyztužen pouze podélnou ocelovou výztuží. Mechanický stupeň vyztužení 

prvku je zde totožný s prvky se stejným druhem podélné výztuže, tedy 0,41 a výztuž má 

taktéž podobu 6Ø25. 
 

 

 
 

Obr.  18: Podélný řez nosníkem B500B+0. 
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Obr.  19: Příčný řez nosníkem B500B+0. 

 

e) GFRP+0  

 Prvek je vyztužen pouze podélnou kompozitní výztuží. Výztuž je navržena jako 5Ø18 

a mechanický stupeň vyztužení prvku tedy odpovídá hodnotě 0,44. 
 

 

  
 

Obr.  20: Podélný řez nosníkem GFRP+0. 

  

 

Obr.  21: Příčný řez nosníkem GFRP+0. 

 

 Jednotlivé typy nosníků byly následně zatěžovány dle statického schématu (obr. 22) a byla určována 

jejich smyková únosnost.  
 

 

Obr.  22: Statické schéma. 
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5.1 Průřezové charakteristiky 
  

 Všechny řešené nosníky měly totožnou geometrii, která je znázorněna na následujícím obrázku. 

 

 

Obr.  23: Geometrie nosníků. 

 

5.2 Materiálové charakteristiky 
 

 Materiálové charakteristiky prvku byly určeny experimentálně a jejich střední hodnoty jsou přehledně 

uvedeny v Tab. 5, Tab. 6 a Tab. 7. Třída betonu byla na základě zjištěných mechanických vlastností určena      

jako C45/55, ocelářská výztuž jako B550B a GFRP výztuž dle tahové pevnosti 1134 MPa. 

 

Třída 
betonu 

Krychelná pevnost v 
tlaku fc,cube 

Pevnost v příčném 
tahu fctm 

Modul pružnosti Ecm 
 

[MPa] [MPa] [GPa]  

C 45/55 59,1 4,0 29,5  
 

Tab. 5: Mechanické vlastnosti betonu. 

 

 Mez kluzu fy Mez pevnosti fu Modul pružnosti Es 
 

[MPa] [MPa] [GPa]  

B550B 550 620 199  
 

Tab. 6: Mechanické vlastnosti ocelářské výztuže. 

 

 Mez pevnosti ffu Modul pružnosti Ef 
 

[MPa] [GPa]  

GFRP 1134 48,6  
 

Tab. 7: Mechanické vlastnosti GFRP výztuže. 
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5.3 Výroba vzorků – fotodokumentace 
 

5.3.1 B500B+B500B 
 

 Reálné provedení rozvržení ohybové a smykové výztuže nosníku B500B+B500B je zobrazeno                       

na Obr. 24 a Obr. 25. 

 
 

      

 

Obr.  24: Pohled na rozmístění ohybové výztuže. 

 

Obr.  25: Pohled na rozmístění smykové výztuže.

   
  

5.3.2 B500B+GFRP 
 

 Pro tento typ nosníku je jeho reálné rozvržení ohybové a smykové výztuže zobrazeno na Obr. 26                   

a Obr. 27.                                

 

 

Obr.  26: Pohled na rozmístění ohybové výztuže. 

 

Obr.  27: Pohled na rozmístění smykové výztuže

      

5.3.3 GFRP+GFRP 
 

 Způsob rozvržení ohybové a smykové výztuže nosníku s pouze kompozitní výztuží GFRP+GFRP                       

je zobrazen na další straně Obr. 28 a Obr. 29.                               
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Obr.  28: Pohled na rozmístění ohybové výztuže.                         

 

Obr.  29: Pohled na rozmístění smykové výztuže.

 

                  

 

5.3.4 B500B+0 
 

 Reálné rozvržení ohybové a smykové výztuže nosníku B500B+0 viz Obr. 30 a Obr. 31.                               

       

 

Obr.  30: Pohled na rozmístění ohybové výztuže.   

 

Obr.  31: Pohled na rozmístění smykové výztuže.

 

   

5.3.5 GFRP+0 
 

 Způsob rozvržení ohybové a smykové výztuže nosníku GFRP+GFRP je zobrazen na Obr. 32 a Obr. 33.        
                        

 

Obr.  32: Rozmístění ohybové výztuže.                  

 

Obr.  33: Pohled na rozmístění smykové výztuže.
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5.4  Vyhodnocení zatěžovací zkoušky 
 

5.4.1 Průběh zatěžovací zkoušky – B500B+B500B 
 

 Na následujících fotografiích je zachyceno chování nosníku B500B+B500B v průběhu zatěžovací 

zkoušky. 
 

 

 
Obr.  34: První trhliny. 

 
Obr.  35: Rozvoj trhlin. 

                                                     

 
Obr.  36: Rozvoj trhlin. 

 

 

 

 
Obr.  37: Porušení prvku. 

 
Obr.  38: Porušení prvku – odlomení krycí vrstvy. 
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Obr.  39: Časový průběh zkoušky – B500B+B500B. 

 

Obr.  40: Průhyb uprostřed nosníku – B500B+B500B. 

 

5.4.2 Průběh zatěžovací zkoušky – B500B+GFRP 
 

 Na následujících fotografiích je zachyceno chování nosníku B500B+GFRP v průběhu zatěžovací 

zkoušky. 
 

 

 

 

Obr.  41: První trhliny. 

 

Obr.  42: Rozvoj trhlin.
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Obr.  43: Rozvoj trhlin. 

 

 

Obr.  44: Porušení prvku. 

      

 

Obr.  45: Porušení prvku. 

  
 

 

Obr.  46: Časový průběh zkoušky – B500B+GFRP. 
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Obr.  47: Průhyb uprostřed nosníku – B500B+GFRP. 

 

5.4.3 Průběh zatěžovací zkoušky – GFRP+GFRP 
 

 Na následujících fotografiích je zachyceno chování nosníku GFRP+GFRP v průběhu zatěžovací 

zkoušky. 
 

 

Obr.  48: První trhliny. 

 

Obr.  49: Rozvoj trhlin. 

                                    

 
Obr.  50: Rozvoj trhlin. 
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Obr.  51: Porušení prvku. 

 
Obr.  52: Porušení prvku. 

                                  

 
 

Obr.  53: Časový průběh zkoušky – GFRP+GFRP. 

 
 

Obr.  54: Průhyb uprostřed nosníku – GFRP+GFRP. 
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5.4.4 Průběh zatěžovací zkoušky – B500B+0 
 

 Na následujících fotografiích je zachyceno chování nosníku B500B+0 v průběhu zatěžovací zkoušky. 
 

 
 

Obr.  55: Vznikající trhliny. 

 

 

Obr.  56: Porušení prvku. 

 

Obr.  57: Porušení prvku. 

                                                            

 

 

Obr.  58: Časový průběh zkoušky – B500B+0. 
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Obr.  59: Průhyb uprostřed nosníku – B500B+0. 

 

5.4.5 Průběh zatěžovací zkoušky – GFRP+0 
 

Na následujících fotografiích je zachyceno chování nosníku GFRP+0 v průběhu zatěžovací zkoušky.  
 

 

 

Obr.  60: První trhliny. 

 

Obr.  61: Rozvoj trhlin.

Obr.  62: Porušení prvku. 

      

 

Obr.  63: Porušení prvku. 
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Obr.  64: Časový průběh zkoušky – GFRP+0. 

  

Obr.  65: Průhyb uprostřed nosníku – GFRP+0. 

 

5.4.6 Výsledky zatěžovací zkoušky  
 

 Na základě stupně vyztužení, podle kterého bylo pro nosníky navrženo množství výztuže, bylo možné 

následně porovnat jednotlivé nosníky a jejich únosnost ve smyku. Dle maximálních velikostí působících sil lze 

určit, že poměrně značný vliv na smykovou únosnost prvku má druh podélné výztuže a jemu odpovídající 

modul pružnosti. U nosníků obsahujících podélné ocelové pruty, tedy u nosníků B500B+B500B, B500B+GFRP 

a B500B+0 bylo dosaženo výrazně vyšší smykové únosnosti (maximální působící síly) než u prvků s kompozitní 

podélnou výztuží, GFRP+GFRP, GFRP+0, při téměř totožném mechanickém stupni vyztužení (≈ 0,4).  

 V případě smykové výztuže ve formě dvoustřižných třmínků, které byly navrženy tak, aby pro ocel                  

i kompozit dosahovaly totožné hodnoty efektivního stupně vyztužení, lze konstatovat dle výsledků testů,               

že příspěvek kompozitních třmínků k únosnosti prvku dosahuje mírně vyšších hodnot než v případě ocelových 

třmínků.  

 Tudíž kombinace ocelových podélných prutů a kompozitních dvoustřižných třmínků, kterou obsahuje 

nosník typu B500B+GFRP, se na základě provedených zatěžovacích zkoušek dle obr. 66 jeví jako nejúnosnější.  
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 S ohledem na deformaci vznikající uprostřed nosníku je možné z grafu (obr. 68) vyčíst že významným 

parametrem ovlivňujícím tuto hodnotu je druh podélné výztuže. Prvky obsahující ocelovou podélnou výztuž 

dosahují totožného průhybu, jako prvky s podélnou kompozitní výztuží, při několikanásobně vyšší zatěžovací 

síle. Tento průběh je výrazně ovlivněn odlišností v modulech pružnosti materiálů. Ideálním příkladem je 

porovnání nosníků B500B+0 a GFRP+0, obsahujícími v místě předpokládaného porušení pouze podélné pruty. 

Jak je možné vidět nosník obsahující ocelovou podélnou výztuž dosahuje téměř totožného průhybu                              

při trojnásobné zatěžovací síle než nosník vyztužený kompozitními podélnými pruty.    

 

 

Obr.  66: Časový průběh zkoušky – porovnání. 

 

 
 

Obr.  67: Porovnání maximálních hodnot působících sil. 
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Obr.  68: Průhyb uprostřed nosníku – porovnání. 

 

6 Výpočet smykové únosnosti dle různých návrhových přístupů 
 

 Tato kapitola diplomové práce se zabývá stanovením smykové únosnosti řešených nosníků                           

na základě výpočetních postupů blíže specifikovaných v rámci kapitoly 4. Nosníky byly posouzeny dle čtyř 

různých návrhových přístupů, CSA S806-12 [7], ACI 440.1R-15 [8], ČSN EN 1992-1-1 [10] a fib Model Code 2010 

[12]. Geometrie nosníků odpovídá hodnotám dle kapitoly 5.1. 

 

 Materiálové charakteristiky prvku odpovídají hodnotám zjištěným během zatěžovacích zkoušek, jsou 

tedy uvažovány jako střední hodnoty. Beton je popsán pomocí krychlené pevnosti v tlaku fc,cube, pevnosti 

v příčném tahu fctm a modulu pružnosti Ecm (Tab. 5). Betonářská ocel je specifikována zjištěnou mezí kluzu fy, 

mezí pevnosti fu a modulem pružnosti Es (Tab. 6). A jejím vlastnostem odpovídá pracovní diagram oceli                       

se stoupající větví nebo-li se zpevněním. Kompozitní výztuž byla popsána pomocí meze pevnosti ffu a modulu 

pružnosti Ef (Tab. 7). 

 

 Návrhové přístupy CSA a ACI obsahují postup výpočtu pro prvky s ocelovou i kompozitní výztuží, 

ovšem v případě EC a MC tomu tak není. Tyto dva návrhové přístupy jsou určeny pouze pro výpočet 

betonových prvků s ocelovou výztuží. Z toho důvodu byl v rámci výpočtu smykové únosnosti dle EC a MC 

zaveden přepočet kompozitní výztuže na ocelovou pomocí modulů pružnosti a ploch výztuže (6.1). Stanovení 

smykové únosnosti bylo následně provedeno pomocí postupu pro prvek vyztužený ocelovou výztuží.  

   

 As =
Af ∙ Ef

Es
 (6.1)  
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6.1 Posouzení smykové únosnosti nosníků dle CSA S806-12 [7] 

6.1.1 B500B+B500B 
 

 

 Pro určení maximální hodnoty smykové únosnosti nosníku byla ve výpočtu, pro dané statické 

schéma, uvažována působící posouvající síla V = 234,98 kN a odpovídající ohybový moment M = 211,48 kNm. 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná + smyková výztuž  
fyk 550 MPa Es 199 GPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm φtř 10 mm 

nhl 6 ks sw 0,25 m 

Asl 0,00295 m^2 Asw 0,000157 m^2 

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

dv 0,299 m    

Smyková únosnost betonu: 

λ 1,00 - β 0,18 - 

Vc 90,96 kN    

Smyková únosnost třmínků:    

θ 35,63 ϵ (30;60) ° VYHOVUJE 

εl 0,00080 ≥ 0 ‰ VYHOVUJE 

Vss 144,02 kN    

Maximální smyková únosnost:    

Vr,max 971,25 kN    

Celková smyková únosnost:    

VR 234,98 kN ≤ 971,25 VYHOVUJE 
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6.1.2 B500B+GFRP 
 

 Pro určení maximální hodnoty smykové únosnosti nosníku byla ve výpočtu, pro dané statické 

schéma, uvažována působící posouvající síla V = 264,52 kN a odpovídající ohybový moment M = 238,07 kNm. 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná výztuž   

fyk 550 MPa Es 199 GPa 

GFRP - smyková výztuž    

fbu 680,268 MPa Ef 48590 Mpa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm φtř 10 mm 

nhl 6 ks sw 0,1 m 

Asl 0,00295 m^2 Afw 0,000157 m^2 

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

dv 0,299 m    

Smyková únosnost betonu: 

λ 1,00 - β 0,18 - 

Vc 90,96 kN    

Smyková únosnost třmínků:    

θ 36,33 ϵ (30;60) ° VYHOVUJE 

εl 0,000905 ≥ 0 ‰ VYHOVUJE 

Vsf 173,56 kN    

Maximální smyková únosnost:    

Vr,max 854,70 kN    

Celková smyková únosnost:    

VR 264,52 kN ≤ 854,70 VYHOVUJE 
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6.1.3 GFRP+GFRP 
 

 Pro určení maximální hodnoty smykové únosnosti nosníku byla ve výpočtu, pro dané statické 

schéma, uvažována působící posouvající síla V = 158,12 kN a odpovídající ohybový moment M = 142,31 kNm. 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

GFRP - podélná + smyková výztuž   

fu 1133,78 MPa Ef 48590 MPa 

fbu 680,268 MPa    

      

Vyztužení      

φhl 18 mm φtř 10 mm 

nhl 5 ks sw 0,1 m 

Afl 0,00127 m^2 Afw 0,000157 m^2 

      

c 25 mm d1 0,072 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,338 m    

Rameno vnitřních sil: 

dv 0,304 m    

Smyková únosnost betonu: 

λ 1,00 - ρl 0,02 - 

km 0,61 ≤ 1,00 - VYHOVUJE 

kr 10,40 - ka 1,00 - 

Vc 83,09 kN    

56,59 ≤ 83,09 ≤ 113,19 VYHOVUJE 

Smyková únosnost třmínků:    

θ 60,00 ϵ (30;60) ° VYHOVUJE 

εl 0,005064 ≥ 0 ‰ VYHOVUJE 

Vsf 75,03 kN    

Maximální smyková únosnost:    

Vr,max 870,15 kN    

Celková smyková únosnost:    

VR 158,12 kN ≤ 870,15 VYHOVUJE 
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6.1.4 B500B+0 
 

 Pro určení maximální hodnoty smykové únosnosti nosníku byla ve výpočtu, pro dané statické 

schéma, uvažována působící posouvající síla V = 116,20 kN a odpovídající ohybový moment M = 104,58 kNm. 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná výztuž   

fyk 550 MPa Es 199 GPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm    

nhl 6 ks    

Asl 0,00295 m^2    

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

dv 0,299 m    

Smyková únosnost betonu: 

λ 1,00 - β 0,23 - 

sze 0,34 ≥ 0,25 - VYHOVUJE 

Vc 116,20 kN    

Maximální smyková únosnost:    

Vr,max 971,25 kN    

Celková smyková únosnost:    

VR 116,20 kN ≤ 971,25 VYHOVUJE 
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6.1.5 GFRP+0 
 

 Pro určení maximální hodnoty smykové únosnosti nosníku byla ve výpočtu, pro dané statické 

schéma, uvažována působící posouvající síla V = 83,09 kN a odpovídající ohybový moment M = 74,78 kNm. 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

GFRP - podélná výztuž    

fu 1133,78 MPa Ef 48590 MPa 

      

Vyztužení      

φhl 18 mm    

nhl 5 ks    

Afl 0,00127 m^2    

      

c 25 mm d1 0,072 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,338 m    

Rameno vnitřních sil: 

dv 0,304 m    

Smyková únosnost betonu: 

λ 1,00 - ρl 0,02 - 

km 0,61 ≤ 1,00 - VYHOVUJE 

kr 10,40 - ka 1,00 - 

Vc 83,09 kN    

56,59 ≤ 83,09 ≤ 113,19 VYHOVUJE 

Maximální smyková únosnost: 

Vr,max 870,15 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 83,09 kN ≤ 870,15 VYHOVUJE 
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6.2 Posouzení smykové únosnosti nosníků dle ACI 440.1R-15 [8] 

6.2.1 B500B+B500B 
 
  

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 29,50 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná + smyková výztuž  
fyk 550 MPa Es 199 GPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm φtř 10 mm 

nhl 6 ks sw 0,25 m 

Asl 0,00295 m^2 Asw 0,000157 m^2 

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,299 m    

Smyková únosnost betonu: 

λ 1,00 -    

Vc 95,46 kN    

Smyková únosnost třmínků:    

Vs 114,67 kN    

Celková smyková únosnost:    

VR 210,13 kN    
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6.2.2 B500B+GFRP 
 
  

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ec 29,50 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná výztuž   

fyk 550 MPa Es 199 GPa 

GFRP - smyková výztuž    

fbu 680,268 MPa Ef 48590 MPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm φtř 10 mm 

nhl 6 ks sw 0,1 m 

Asl 0,00295 m^2 Afw 0,000157 m^2 

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,299 m    

Smyková únosnost betonu: 

λ 1,00 -    

Vc 95,46 kN    

Smyková únosnost třmínků:    

ffv 194,36 ≤ ffb 374,15 VYHOVUJE 

ffu 680,268 MPa    

Vf 101,31 kN    

Celková smyková únosnost:    

VR 196,76 kN    
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6.2.3 GFRP+GFRP 
 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ec 29,50 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

GFRP - podélná + smyková výztuž   

fu 1133,78 MPa Ef 48590 MPa 

fbu 680,27 MPa    

      

Vyztužení      

φhl 18 mm φtř 10 mm 

nhl 5 ks sw 0,1 m 

Afl 0,00127 m^2 Afw 0,000157 m^2 

      

c 25 mm d1 0,072 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,338 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,304 m    

Smyková únosnost betonu: 

kd 0,071 m k 0,21 - 

ρf 0,017 - nf 1,65 - 

Vc 48,22 kN    

Smyková únosnost třmínků:    

ffv 194,36 ≤ ffb 374,15 VYHOVUJE 

ffu 680,27 MPa    

Vf 103,14 kN    

Celková smyková únosnost:    

VR 151,36 kN    
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6.2.4 B500B+0 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ec 29,50 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná výztuž   

fyk 550 MPa Es 199 GPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm    

nhl 6 ks    

Asl 0,00295 m^2    

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,299 m    

Smyková únosnost betonu: 

λ 1,00 -    

Vc 95,46 kN    

Celková smyková únosnost:    

VR 95,46 kN    
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6.2.5 GFRP+0 
 

 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ec 29,50 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

GFRP - podélná výztuž    

fu 1133,78 MPa Ef 48590 MPa 

      

Vyztužení      

φhl 18 mm    

nhl 5 ks    

Afl 0,00127 m^2    

      

c 25 mm d1 0,072 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,338 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,304 m    

Smyková únosnost betonu: 

kd 0,071 m k 0,21 - 

ρf 0,017 - nf 1,65 - 

Vc 48,22 kN    

Celková smyková únosnost:    

VR 48,22 kN    
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6.3 Posouzení smykové únosnosti nosníků dle ČSN EN 1992-1-1 [10] 

6.3.1 B500B+B500B 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná + smyková výztuž  
fyk 550 MPa Es 199 GPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm φtř 10 mm 

nhl 6 ks sw 0,25 m 

Asl 0,00295 m^2 Asw 0,000157 m^2 

   θ 29,74488 °  

   1 ≤ 1,75 ≤ 1,75 

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,299 m    

Smyková únosnost tlačené diagonály: 

VRd, max  766,75 kN    

Smyková únosnost tažené diagonály: 

VRd,s  180,61 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 180,61 kN    
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6.3.2 B500B+GFRP 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná výztuž   

fyk 550 MPa Es 199 GPa 

GFRP - smyková výztuž    

fbu 680,268 MPa Ef 48590 MPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm φtř 10 mm 

nhl 6 ks sw 0,1 m 

Asl 0,00295 m^2 Afw 0,000157 m^2 

   θ 29,74488 °  

   1 ≤ 1,75 ≤ 1,75 

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,299 m    

Smyková únosnost tlačené diagonály: 

VRd, max  766,75 kN    

Smyková únosnost tažené diagonály: 

VRd,s  110,25 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 110,25 kN    
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6.3.3 GFRP+GFRP 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

GFRP - podélná + smyková výztuž   

fu 1133,78 MPa Ef 48590 MPa 

fbu 680,268 MPa    

      

Vyztužení      

φhl 18 mm φtř 10 mm 

nhl 5 ks sw 0,1 m 

Afl 0,00127 m^2 Afw 0,000157 m^2 

   θ 29,74488 °  

   1 ≤ 1,75 ≤ 1,75 

      

c 25 mm d1 0,072 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,338 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,304 m    

Smyková únosnost tlačené diagonály: 

VRd, max  780,60 kN    

Smyková únosnost tažené diagonály: 

VRd,s  112,24 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 112,24 kN    
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6.3.4 B500B+0 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná výztuž   

fyk 550 MPa Es 199 GPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm    

nhl 6 ks    

Asl 0,00295 m^2    

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,299 m    

Smyková únosnost betonu: 

CRd,c 0,18 - ρl 0,04 - 

k 1,78 ≤ 2,00 - VYHOVUJE 

VRd,c 144,80 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 144,80 kN    
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6.3.5 GFRP+0 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

GFRP - podélná výztuž    

fu 1133,78 MPa Ef 48590 MPa 

      

Vyztužení      

φhl 18 mm    

nhl 5 ks    

Afl 0,00127 m^2    

      

c 25 mm d1 0,072 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,338 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,304 m    

Smyková únosnost betonu: 

CRd,c 0,18 - ρl 0,004 - 

k 1,77 ≤ 2,00 - VYHOVUJE 

VRd,c 68,95 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 68,95 kN    
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6.4 Posouzení smykové únosnosti nosníků dle fib Model Code 2010 [12] 

6.4.1 B500B+B500B 
 

 Pro určení maximální hodnoty smykové únosnosti nosníku byla ve výpočtu, pro dané statické 

schéma, uvažována působící posouvající síla hodnotou V1 = 178,76 kN a odpovídající ohybový moment 

hodnotou M1 = 160,88 kNm pro aproximaci úrovně I, V2 = 203,03 kN a odpovídající M2 = 182,73 kNm                            

pro aproximaci úrovně II, V3 = 248,64 kN a odpovídající M3 = 182,73 kNm pro aproximaci úrovně III. 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná + smyková výztuž  
fyk 550 MPa Es 199 GPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm φtř 10 mm 

nhl 6 ks sw 0,25 m 

Asl 0,00295 m^2 Asw 0,000157 m^2 

dg 16 mm    

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,299 m    

Aproximace úrovně I 

30,00 ≤ 30,00 ≤ 45 ° 

kc 0,44 - kε 0,55 - 

ηfc 0,80 ≤ 1,00 -  
εx 0,00061 ‰    

VRd, max  738,07 kN    

VRd,s  178,76 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 178,76 kN ≤ 738,07 VYHOVUJE 
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Aproximace úrovně II 

26,94 ≤ 26,94 ≤ 45 ° 

kc 0,44 -    

kε 0,55 ≤ 0,65 -  
ε1 0,011 ‰    

ηfc 0,80 ≤ 1,00 -  
εx 0,000694 ‰    

VRd, max  690,97 kN    

VRd,s  203,03 kN    

VRd,c 0,00 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 203,03 kN ≤ 690,97 VYHOVUJE 

Aproximace úrovně III 

28,51 ≤ 28,51 ≤ 45 ° 

kc 0,45 -    

kε 0,56 ≤ 0,65 -  
ε1 0,011 ‰    

ηfc 0,80 ≤ 1,00 -  
εx 0,000851 ‰    

VRd,max(θmin) 730,85 kN    

VRd,s 190,04 kN    

kv 0,12 ≥ 0  VYHOVUJE 

VRd,c 58,60 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 248,64 kN ≤ 730,85 VYHOVUJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

6.4.2 B500B+GFRP 
 

 Pro určení maximální hodnoty smykové únosnosti nosníku byla ve výpočtu, pro dané statické 

schéma, uvažována působící posouvající síla hodnotou V1 = 109,12 kN a odpovídající ohybový moment 

hodnotou M1 = 98,21 kNm pro aproximaci úrovně I, V2 = 137,05 kN a odpovídající M2 = 123,34 kNm                                

pro aproximaci úrovně II, V3 = 196,79 kN a odpovídající M3 = 177,11 kNm pro aproximaci úrovně III. 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná výztuž   

fyk 550 MPa Es 199 GPa 

GFRP - smyková výztuž    

fbu 680,268 MPa Ef 48590 MPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm φtř 10 mm 

nhl 6 ks sw 0,1 m 

Asl 0,00295 m^2 Afw 0,000157 m^2 

dg 16 mm    

       

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška:     

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil:     

z 0,299 m    

Aproximace úrovně I 

30,00 ≤ 30,00 ≤ 45 ° 

kc 0,44 - kε 0,55 - 

ηfc 0,80 ≤ 1,00   

εx 0,000373 ‰    

VRd, max  738,07 kN    

VRd,s  109,12 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 109,12 kN ≤ 738,07 VYHOVUJE 
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Aproximace úrovně II 

24,69 ≤ 24,69 ≤ 45 ° 

kc 0,43 -    

kε 0,54 ≤ 0,65 -  
ε1 0,012 ‰    

ηfc 0,80 ≤ 1,00 -  
εx 0,00047 ‰    

VRd, max  629,49 kN    

VRd,s  137,05 kN    

VRd,c 0,00 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 137,05 kN ≤ 629,49 VYHOVUJE 

Aproximace úrovně III 

26,73 ≤ 26,73 ≤ 45 ° 

kc 0,44 -    

kε 0,55 ≤ 0,65 -  
ε1 0,011 ‰    

ηfc 0,80 ≤ 1,00 -  
εx 0,00067 ‰    

VRd,max(θmin) 685,33 kN    

VRd,s 125,09 kN    

kv 0,14 ≥ 0  VYHOVUJE 

VRd,c 71,70 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 196,79 kN ≤ 685,33 VYHOVUJE 
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6.4.3 GFRP+GFRP 
 

 Pro určení maximální hodnoty smykové únosnosti nosníku byla ve výpočtu, pro dané statické 

schéma, uvažována působící posouvající síla hodnotou V1 = 111,09 kN a odpovídající ohybový moment 

hodnotou M1 = 99,98 kNm pro aproximaci úrovně I, V2 = 70,11 kN a odpovídající M2 = 63,10 kNm                                     

pro aproximaci úrovně II, V3 = 90,65 kN a odpovídající M3 = 81,58 kNm pro aproximaci úrovně III. 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

GFRP - podélná + smyková výztuž   

fu 1133,78 MPa Ef 48590 MPa 

fbu 680,268 MPa    

      

Vyztužení      

φhl 18 mm φtř 10 mm 

nhl 5 ks sw 0,1 m 

Afl 0,00127 m^2 Afw 0,000157 m^2 

dg 16 mm    

      

      

c 25 mm d1 0,072 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,338 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,304 m    

Aproximace úrovně I 

30,00 ≤ 30,00 ≤ 45 ° 

kc 0,44 - kε - - 

ηfc 0,80 ≤ 1,00   

εx 0,003558 ‰ > 0,0001 
Nelze uplatnit tuto 

aproximaci 

VRd, max  - kN    

VRd,s  111,09 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR - kN    
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Aproximace úrovně II 

42,45 ≤ 42,45 ≤ 45 ° 

kc 0,50 -    

kε 0,62 ≤ 0,65 -  
ε1 0,007 ‰    

ηfc 0,80 ≤ 1,00 -  
εx 0,002245 ‰    

VRd, max  980,55 kN    

VRd,s  70,11 kN    

VRd,c 0,00 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 70,11 kN ≤ 980,55 VYHOVUJE 

Aproximace úrovně III 

49,03 ≤ 49,03 ≤ 45 ° 

kc 0,51 -    

kε 0,64 ≤ 0,65 -  
ε1 0,007 ‰    

ηfc 0,80 ≤ 1,00 -  
εx 0,002903 ‰    

VRd,max(θmin) 999,34 kN    

VRd,s 55,70 kN    

kv 0,07 ≥ 0  VYHOVUJE 

VRd,c 34,95 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 90,65 kN ≤ 999,34 VYHOVUJE 
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6.4.4 B500B+0 
 

 Pro určení maximální hodnoty smykové únosnosti nosníku byla ve výpočtu, pro dané statické 

schéma, uvažována působící posouvající síla hodnotou V1 = 66,23 kN a odpovídající ohybový moment 

hodnotou M1 = 59,61 kNm pro aproximaci úrovně I, V2 = 123,75 kN a odpovídající M2 = 111,38 kNm                               

pro aproximaci úrovně II. 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

Ocel B500B - podélná výztuž   

fyk 550 MPa Es 199 GPa 

      

Vyztužení      

φhl 25 mm    

nhl 6 ks    

Asl 0,00295 m^2    

      

c 25 mm d1 0,078 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,332 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,299 m    

Aproximace úrovně I 

kv 0,13     

εx 0,000227     

VRd,c 66,23 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 66,23 kN    

Aproximace úrovně II 

kv 0,24 -    

kdg 1,00 -    

εx 0,00042 ‰    

VRd,c 123,75 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 123,75 kN    
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6.4.5 GFRP+0 
 

 Pro určení maximální hodnoty smykové únosnosti nosníku byla ve výpočtu, pro dané statické 

schéma, uvažována působící posouvající síla hodnotou V1 = 67,10 kN a odpovídající ohybový moment 

hodnotou M1 = 60,39 kNm pro aproximaci úrovně I, V2 = 55,76 kN a odpovídající M2 = 50,19 kNm                                     

pro aproximaci úrovně II. 
 

Geometrie nosníku     

h 0,41 m Lc 3,85 m 

bw 0,22 m    

      

Materiály      

Beton C35/45     

fck 59,1 MPa Ecm 34 GPa 

fctm 3,2 MPa εcu3 3,5 ‰ 

GFRP - podélná výztuž    

fu 1133,78 MPa Ef 48590 MPa 

      

Vyztužení      

φhl 18 mm    

nhl 5 ks    

Afl 0,00127 m^2    

      

c 25 mm d1 0,072 m 

      

Smyková únosnost 

Účinná výška: 

d 0,338 m    

Rameno vnitřních sil: 

z 0,304 m    

Aproximace úrovně I 

kv 0,13     

εx 0,00215     

VRd,c 67,10 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 67,10 kN    

Aproximace úrovně II 

kv 0,11 -    

kdg 1,00 -    

εx 0,0017858 ‰    

VRd,c 55,76 kN    

Celková smyková únosnost: 

VR 55,76 kN    
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6.5 Výsledky 
 

 Aby byly získány hledané hodnoty smykových únosností byl v programu excel nastaven jednoduchý 

iterační výpočet. Postup výpočtu vycházel ze zadaného statického schématu viz obr. 22 a byl nastaven tak, 

aby byla nalezena maximální možná hodnota zatěžovací síly, kterou jsou, dle jednotlivých návrhových 

přístupů, nosníky schopny přenést. Této síle odpovídají reakce vznikající v podporách a také vnitřní síly. 

Získané vnitřní síly byly následně posuzovány v rámci výpočtu smykové únosnosti prvků. V následující tabulce 

je uvedeno srovnání smykových únosností řešených nosníků dle dostupných návrhových přístupů.  

 

  B500B+B500B B500B+GFRP GFRP+GFRP B500B+0 GFRP+0 

EC 180,61 110,25 112,24 144,80 68,95 

MC I 178,76 109,12 - 66,23 67,10 

MC II 203,03 137,05 70,11 123,75 55,76 

MC III 248,64 196,79 90,65 - - 

ACI 210,13 196,76 151,36 95,46 48,22 

CSA 234,98 264,52 158,12 116,20 83,09 
 

Tab. 8: Srovnání smykových únosností dle jednotlivých návrhových přístupů, výsledky uvedeny v kN. 

 

 Prvním z řešených nosníků je typ B500B+B500B, obsahující pouze ocelovou výztuž. V tomto případě 

lze říct, že všechny z výsledků lze považovat za relevantní, protože všechny použité návrhové přístupy jsou 

uzpůsobeny pro výpočet smykové únosnosti prvků s ocelovou výztuží. Nejnižší smykovou únosnost v tomto 

případě uvádí MC při výpočtu pomocí nejméně přesné I. aproximace. Obdobnou smykovou únosnost 

předpokládá i výpočet dle EC. V obou těchto případech je smyková únosnost prvku dána pouze smykovou 

únosností smykové výztuže. Naopak v případě výpočtů dle ACI, CSA nebo nejpřesnější III. aproximace MC 

obsahuje hodnota výsledné únosnosti také účinek samotného betonového průřezu, který přispívá k navýšení 

výsledné smykové únosnosti prvku.   

 

 Pro nosník typu B500B+GFRP byla stanovena nejmenší hodnota smykové únosnosti, stejně                          

jako v předchozím případě, při výpočtu dle I. aproximace MC. Ovšem stejně jako v případě výpočtu dle EC, 

který není uzpůsoben pro posouzení kompozitní výztuže, je výpočet pouze orientační. Výsledné hodnoty 

těchto dvou návrhových přístupů jsou založeny na předpokladu převedení kompozitní výztuže na ocelovou 

pomocí modulů pružnosti a plochy výztuže. Největší únosnosti bylo naopak dosaženo při výpočtu dle CSA, 

který se od výpočtu dle ACI liší tím, že je v rámci výsledné smykové únosnosti prvku zohledněn také účinek 

podélné výztuže za pomoci poměrného přetvoření. 

 

 Při výpočtu smykové únosnosti nosníku typu GFRP+GFRP nebylo možné provést posouzení                            

dle I. aproximace MC, protože nebyly splněny potřebné podmínky pro výpočet. Nejnižší hodnotu smykové 

únosnosti tak vykazuje výpočet dle II. aproximace MC. I v tomto případě je potřeba uvážit, že hodnoty získané 

pomocí návrhových přístupů EC a MC jsou pouze orientační, protože tyto přístupy nejsou určeny pro výpočet 

únosnosti prvků s kompozitní výztuží. Nejvyšší hodnoty bylo opět dosaženo v případě výpočtu dle CSA. 

 

 Dále byly řešeny nosníky bez smykové výztuže. Výpočet smykové únosnosti nosníku typu B500B+0 

umožňují všechny použité návrhové přístupy. Nejvyšší únosnosti bylo na rozdíl od předchozích případů 

dosaženo při výpočtu dle EC, jehož postup výpočtu oproti ACI a CSA zohledňuje vliv působení podélné výztuže. 

Minimální hodnotu smykové únosnosti vykazuje výpočet dle I. aproximace MC. 
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 Posledním řešeným nosníkem byl typ GFRP+0. Nejnižší hodnoty únosnosti bylo dosaženo výpočtem 

dle ACI naopak nejvyšší hodnotu uvádí CSA. Hodnoty získané pomocí EC a MC jsou opět brány pouze                       

jako orientační.  

 

 Následující tabulka uvádí srovnání maximálních hodnot působících zatěžovacích sil, které jsou dle 

jednotlivých návrhových přístupů nosníky schopny přenést.   

 

   B500B+B500B B500B+GFRP GFRP+GFRP B500B+0 GFRP+0 

EC 263,97 161,13 164,05 211,64 100,77 

MC I 261,26 159,48 - 96,79 98,06 

MC II 296,74 200,30 102,47 180,87 81,50 

MC III 363,40 287,62 132,48 - - 

ACI 307,11 287,58 221,22 139,51 70,47 

CSA 343,43 386,61 231,10 169,83 121,44 
 

Tab. 9: Srovnání maximálních hodnot zatěžovacích sil, výsledky uvedeny v kN. 

 

 Dále jsou tyto hodnoty maximálních zatěžovacích sil srovnány pomocí grafů sestavených                             

pro jednotlivé typy nosníků. 
 

 

Obr.  69: Porovnání maximálních hodnot působících sil – B500B+B500B. 

 

 

Obr.  70: Porovnání maximálních hodnot působících sil – B500B+GFRP. 
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Obr.  71: Porovnání maximálních hodnot působících sil – GFRP+GFRP. 

 

 

Obr.  72: Porovnání maximálních hodnot působících sil. 

 

 

Obr.  73: Porovnání maximálních hodnot působících sil. 
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7 Nelineární analýza prvku – Výpočetní software ATENA 
 

 Součástí diplomové práce je také nelineární analýza chování řešených nosníků simulující průběh 

zatěžovacích zkoušek. Výpočet pomocí Softwaru Atena probíhá na základě metody konečných prvků (MKP). 

Postupně byla provedena analýza všech pěti typů zkoušených nosníků. 

 

7.1 Výpočetní model 
 

 Základem pro výpočet v Softwaru Atena je tvorba výpočetního modelu, která se provádí za pomocí 

doplňkového programu GiD. V programu GiD byly postupně namodelovány všechny typy nosníků, jejichž 

společnými parametry jsou totožný průřez, uložení i způsob zatížení. Odlišným parametrem je způsob 

vyztužení podélnou i smykovou výztuží, které bylo pro každý z nosníků namodelováno tak, aby co nejpřesněji 

odpovídalo reálnému provedení – viz přílohy. Následně byly jednotlivým částem nosníků přiřazeny 

materiálové charakteristiky odpovídající středním hodnotám získaným experimentálně. Také byl definován 

jejich vzájemný kontakt a monitorovací body.  

 

 

 

Obr.  74: Výpočetní model – zobrazení betonového průřezu a podložek. 

 

7.2 Materiálové charakteristiky 
 

 Jak již bylo zmíněno, výpočetní model se skládá z několika části, které jsou charakterizovány různými 

materiálovými vlastnostmi, které jsou podrobněji popsány v rámci této kapitoly. 

 

7.2.1 Beton 
 

 V případě betonu vychází nelineární analýza v programu Atena Science z kombinace předpokladů, 

pro chování betonu v tahu a v tlaku. Pro posouzení tažené části betonu je uvažováno chování dle Rankinova 

kritéria porušení a exponenciální průběh změkčování betonu. Pro tlačenou část průřezu se naopak 

předpokládá plastické chování, které je založeno na Menétrey-Williamovu povrchu porušení. [17] 

 

 Materiálový model betonu zvolený v programu Atena Science je popsán pomocí pracovního 

diagramu pro jednoosou napjatost viz Obr. 75. 
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Obr.  75: Pracovní diagram při jednoosé napjatosti betonového prvku. [17] 

 

 Pro všechny typy řešených nosníků byly betonové průřezy modelovány a popsány dle zatěžovacích 

zkoušek a hodnot zjištěných experimentálně – viz kapitola 5.2 a Tab.5.  

  

7.2.2 Ocelová výztuž 
 

 Materiálový model ocelové výztuže byl popsán pomocí pracovního digramu oceli se zpevněním               

(Obr. 76). I v tomto případě byly vlastnosti a umístění jednotlivých prutů definovány dle zatěžovacích zkoušek                                   

a materiálových charakteristik zjištěných experimentálně – viz kapitola 5.2 a Tab. 6.  

 

 Významným faktorem při tvorbě materiálových modelů byla také soudržnost mezi ocelí a betonem. 

Spolupůsobení těchto dvou materiálů je zajištěno pomocí žebírkové úpravy použitých prutů výztuže a jejich 

zakotvení. K jeho narušení dochází především vlivem drcení betonu.  

 

 
 

Obr.  76: Pracovní diagram oceli se zpevněním. 
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7.2.3 GFRP výztuž 
 

 Charakteristiky kompozitních prutů vycházely i v tomto případě ze zatěžovacích zkoušek a hodnot 

zjištěných experimentálně – viz kapitola 5.2 a Tab. 7. Materiálový model GFRP výztuže byl popsán pomocí 

pracovního digramu vytvořeného na základě vlastností kompozitní výztuže, kdy se prvek chová elasticky                  

až do okamžiku svého porušení (Obr. 77). 

 

 Spolupůsobení výztuže a betonu je důležitým faktorem i pro prvky obsahující kompozitní výztuž. 

Soudržnost je zajištěna především pomocí speciální úpravy povrchu GFRP výztuže – popískování a pomocí 

kotvení.  

 
 

Obr.  77: Pracovní diagram GFRP výztuže. 

 

7.2.4 Podložky 
 

 Podložky umístěné na nosnících v místech uložení prvku a v místě působící síly, slouží k přiblížení 

chování prvku během nelineární analýzy, k reálnému chování prvku při zatěžovacích zkouškách. Podložky byly 

definovány jako lineárně pružná tělesa a jejich materiálové charakteristiky jsou popsány níže v Tab. 10. 

 

 
Modul pružnosti E Poissonovo číslo μ 

 

[GPa] [-]  

Podložky 200 0,3  

 

Tab. 10: Materiálové charakteristiky roznášecích podložek. 
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Obr.  78: Pracovní diagram roznášecích podložek. 

 

7.3 Okrajové podmínky 
 

 V místě podpor byly definovány okrajové podmínky tak, aby nedocházelo k posunutí prvku, k jeho 

deformacím nebo pootočení. Zároveň byl zajištěn kontakt mezi nosníkem a podložkami v místě podpor                      

a v místě, kde je do prvku vnášeno zatížení. 

 

Obr.  79: GID – kontakt. 

 

Obr.  80: GID – podpory. 

 

7.4 Monitory 
 

 V místě působícího zatížení byl umístěn monitor pro sledování velikosti působící síly. Druhý monitor 

byl umístěn uprostřed spodního povrchu nosníku z důvodu sledování průhybu uprostřed nosníku. 
 

 

Obr.  81: GID – monitory. 
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7.5 Zatížení 
 

 Zatížení působící na prvky bylo definováno pomocí bodové deformace ve směru osy Z o velikosti 

0,0001 m na jeden krok. Deformace působí uprostřed horního povrchu podložky. Postup zatěžování nosníků 

až do jejich porušení byl rozdělen do 50-ti iteračních kroků. Výpočetní síť prvku je tvořena elementy o velikosti 

0,05 m.  

 

Obr.  82: GID – zatížení. 

 

 

 

Obr.  83: Atena Science – síť. 

 

7.6 Výpočetní metoda 
 

 Software Atena umožňuje provést nelineární analýzu prvku pomocí několika výpočetních metod.               

Pro nosníky řešené v rámci diplomové práce byla zvolena Newton-Raphsonova metoda.  
 

 

Obr.  84: Newton-Raphsonova metoda – princip. [18] 

7.7 Výsledky 
 

 Vyhodnocení průběhu nelineární analýzy prvku bylo ve všech případech znázorněno vzhledem 

k průběhu zatěžovací zkoušky pomocí grafu zobrazujícího závislost velikosti průhybu uprostřed nosníku                 

na velikosti působící síly. Způsob porušení prvků je následně vyhodnocen na základě maximálních hodnot 

hlavních napětí dosažných v okamžiku porušení. Šířka zobrazovaných trhlin byla nastavena na hodnotu                  

0,1 mm.  
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7.7.1 B500B+B500B 
 

 Geometrie i způsob vyztužení modelu nosníku typu B500B+B500B odpovídá výkresové dokumentaci 

znázorňující provedení zkušebních prvků – viz přílohy. Hlavní výztuží bylo v tomto případě 6 ocelových prutů 

průměru 25 mm, které byly doplněny ocelovou smykovou výztuží průměru 10 mm. Smyková výztuž byla 

v místě předpokládaného porušení rozmístěna s osovou vzdáleností 250 mm. Ve zbylé části nosníku                         

se nacházely totožné třmínky s osovou vzdáleností 75 mm. Podélná výztuž byla doplněna dvěma pruty 

průměru 10 mm při horním povrchu nosníku. 

 

Obr.  85: Model vyztužení nosníku B500B+B500B. 

 

 V grafu (Obr. 86) je zobrazeno porovnání mezi průběhem zatěžovací zkoušky a průběhem nelineární 

analýzy zhotovené v programu Atena Science. Jak je možné vidět nelineární analýza byla provedena ve dvou 

verzích. První verze označena jako „původní“ zobrazuje průběh chování zatěžované konstrukce, která má 

stejné materiálové charakteristiky jako byly zjištěny u materiálů řešených pomocí zatěžovacích zkoušek. 

Vzhledem k odlišnosti od průběhu získaného v rámci zatěžovací zkoušky, byla vytvořena také druhá verze 

označena jako „upraveno“. Cílem zpracování upravené verze byl pokus o přiblížení k průběhu chování prvku 

během zatěžovací zkoušky pomocí redukce vstupních hodnot. Modifikovanými hodnotami byl například 

modul pružnosti betonu, jeho tlaková a tahová pevnost nebo modul pružnosti výztuže. Pro dosažení 

přesnějších výsledků by ovšem bylo vhodné zohlednit také další vlivy působící na nosník, jako například 

smršťování, způsob výroby a působení teplot a také reálnou soudržnost mezi výztuží a betonem. 

 
 

Obr.  86: Graf závislosti průhybu uprostřed nosníku na velikosti působící síly. 

  V rámci nelineární analýzy nosníku s neupravenými materiálovými charakteristikami došlo 

k porušení prvku při zatěžovací síle o velikosti 547,21 kN, které odpovídal průhyb 10,66 mm. Napětí,                  

kterého prvek dosahoval v okamžiku porušení je graficky znázorněno níže. Obr. 90 pak zobrazuje velikost 

trhlin v momentě porušení. 
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Obr.  87: Tlakové napětí v betonu při porušení. 
 

Obr.  88: Tahové napětí v betonu při porušení.

    

 

Obr.  89: Napětí ve výztuži při porušení. 

 

Obr.  90: Velikost trhlin při porušení.

                    

 Na základě získaných výsledků je možné zhodnotit, že v betonu dochází v místě uložení podložky, skrz 

kterou je do prvku vnášeno zatížení, k dosažení maximálních hodnot napětí, a tudíž lze říct, že zde nastává 

porušení betonu vlivem ztráty únosnosti. Z Obr. 89 lze odvodit, že smyková výztuž se již nachází za mezí kluzu 

a se chová plasticky. Mimo to je také možné vidět, že bylo ve smykové výztuži dosaženo maximální hodnoty 

tahového napětí, což je pravděpodobně primárním důvodem smykového porušení průřezu. Tomuto jevu 

odpovídá grafické znázornění vznikajících trhlin.  

 

7.7.2 B500B+GFRP 
 

 Model nosníku typu B500B+GFRP byl opět vytvořen s ohledem na výkresovou dokumentaci 

zkoušených prvků. Hlavní výztuž tvoří stejně jako v předchozím případě 6 ocelových prutů průměru 25 mm. 

Tyto pruty se nacházejí ve dvou vrstvách při spodním okraji nosníku. Výztuž u horního okraje byla modelována 

jako 2 ocelové pruty průměru 10 mm. Smykovou výztuž v místě předpokládaného porušení tvoří třmínky 

z kompozitního materiálu průměru 10 mm, jejichž osová vzdálenost je 100 mm. Ve zbylé části nosníku                        

se nacházejí třmínky ocelové o stejném průměru ovšem s osovou vzdáleností 75 mm.  

 

Obr.  91: Model vyztužení nosníku B500B+GFRP. 

 Graf (Obr. 92) znázorňuje průběh zatěžovací zkoušky a nelineární analýzy prvku za pomocí závislosti 

průhybu na působící zatěžovací síle. I v tomto případě byly v programu Atena Science zpracovány dvě verze 



85 

 

chování zatěžovaného prvku. První „původní“ verze opět svým chováním odpovídá neupraveným 

materiálovým charakteristikám prvku. Druhá „upravená“ verze popisuje chování prvku s upravenými 

materiálovými charakteristikami. Hodnoty byly upraveny tak, aby se průběh i okamžik porušení co nejvíce 

přiblížil chování prvku při zatěžovací zkoušce. Modifikován byl například modul pružnosti betonu, jeho tlaková 

a tahová pevnost nebo modul pružnosti výztuže. Pro dosažení přesnějších výsledků by bylo ovšem vhodné 

zohlednit také další vlivy působící na nosník. 
 

 
 

Obr.  92: Graf závislosti průhybu uprostřed nosníku na velikosti působící síly. 

 

 Nosník obsahující kompozitní smykovou výztuž dosáhl při nelineární analýze vyšší hodnoty smykové 

únosnosti, než tomu bylo v předchozím případě. K porušení prvku došlo při zatěžovací síle o velikosti                 

600,68 kN vyvozující průhyb 11,53 mm. Odpovídající napětí a šířka trhlin jsou graficky znázorněny níže.  

 

 

 

Obr.  93: Tlakové napětí v betonu při porušení. 

 

 

Obr.  94: Tahové napětí v betonu při porušení. 
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Obr.  95: Napětí ve výztuži při porušení. 

 

Obr.  96: Velikost trhlin při porušení. 

 

 Z výsledků získaných z programu Atena Science je zřejmé, že v případě nosníku vyztuženého 

kompozitní smykovou výztuží nebylo dosaženo mezních hodnot napětí ve výztuží. K porušení tedy nedochází 

vlivem ztráty únosnosti výztuže. Ovšem tahové i tlakové napětí vznikající v betonovém průřezu dosahuje 

maximálních hodnot. Dochází tedy k dosažení mezní únosnosti betonu, což má za příčinu porušení prvku              

ve smyku. Opět těmto jevům odpovídá průběh vzniku smykových trhlin.  

 

7.7.3 GFRP+GFRP 
 

 Posledním ze zkoušených vzorků řadících se do skupiny nosníků obsahujících smykovou výztuž                    

je nosník typu GFRP+GFRP. Tento prvek je tvořen pouze kompozitní výztuží. Podélná tahová výztuž se skládá 

z pěti prutů průměru 18 mm. Tyto pruty se nachází ve dvou řadách při spodním okraji nosníku. Výztuž                       

při horním okraji je pouze konstrukční a obsahuje 2 pruty o průměru 10 mm. Smykové pruty stejně                     

jako v předchozím případě tvoří kompozitní třmínky o průměru 10 mm, jejichž osová vzdálenost je 100 mm. 

V oblasti mimo místo předpokládaného porušení je pak smyková výztuž tvořena ocelovými třmínky průměru 

10 mm s osovou vzdáleností 75 mm.  

 

Obr.  97: Model vyztužení nosníku GFRP+GFRP. 

 

 Porovnání výsledků zatěžovací zkoušky a nelineární analýzy prvku v programu Atena Science                       

viz Obr. 98. Průběh chování nosníku s kompozitní výztuží z programu Atena je opět zobrazen ve dvou verzích. 

V grafu je možné vidět, že chování nosníku s nemodifikovanými vlastnostmi je velmi blízké chování 

zachycenému v rámci zatěžovací zkoušky. Přesto aby bylo dosaženo přesnější shody bylo potřeba, stejně jako 

v předchozích případech, provést mírné modifikace materiálových charakteristik, zejména u betonu.                        

Pro dosažení přesnějších výsledků by bylo ovšem vhodné i v tomto případě zohlednit také další vlivy působící 

na nosník - smršťování, způsob výroby, působení teplot nebo reálnou soudržnost mezi výztuží a betonem.
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Obr.  98: Graf závislosti průhybu uprostřed nosníku na velikosti působící síly. 
 

 Z nosníků obsahujících smykovou výztuž v místě předpokládaného porušení je typ GFRP+GFRP                   

dle výsledků z nelineární analýzy, zkoumající smykovou výnosnost prvku, nejméně únosným prvkem. K jeho 

porušení došlo v případě křivky s nemodifikovanými materiálovými vlastnostmi při dosažení zatěžovací síly             

o velikosti 365,63 kN a průhybu 34,26 mm. Napětí, kterého bylo dosaženo ve výztuži a v betonu stejně                    

jako šířku trhlin je možné vidět níže. 
 

 

Obr.  99: Tlakové napětí v betonu při porušení. 

 

Obr.  100: Tahové napětí v betonu při porušení.

 

 

Obr.  101: Napětí ve výztuži při porušení. 

 

Obr.  102: Velikost trhlin při porušení.
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 Maximální hodnoty napětí ve výztuži naznačují, že v podélných prutech ani v příčných třmíncích 

nebylo při porušení prvku dosaženo mezních hodnot. Tudíž k porušení prvku nedošlo vlivem porušení 

výztuže, které by měla za následek ztrátu celkové únosnosti. Ovšem dosažení mezní únosnosti betonového 

průřezu v místě, kde je do prvku vnášena zatěžovací síla k porušení pravděpodobně přispělo. Vzhledem 

k získaným hodnotám napětí je možné konstatovat, že porušení mohlo být způsobeno ztrátou soudržnosti 

mezi výztuží a betonem. Dle průběhu vznikajících trhlin lze konstatovat, že nejprve došlo ke vzniku velkého 

množství ohybových trhlin, které se následně rozrostly ve smykové trhliny, až došlo ke ztrátě únosnosti. 

 

7.7.4 B500B+0 
 

 Druhou skupinou zkoušených nosníků byly nosníky bez smykové výztuže v místě předpokládaného 

porušení. Prvním řešeným modelem je nosník typu B500B+0. Geometrie i způsob vyztužení jsou vztaženy 

vzhledem k výkresové dokumentaci znázorňující provedení zkoušených prvků – viz přílohy. Hlavní výztuž byla 

modelována jako 6 prutů o průměru 25 mm umístěných ve dvou vrstvách při spodním okraji povrchu.                           

U horního povrchu se nachází 2 konstrukční pruty průměru 10 mm. Smyková výztuž byla v místě 

předpokládaného porušení vynechána. Ve zbylé části nosníku jsou rozmístěny třmínky průměru 10 mm 

s osovou vzdáleností 200 mm. Podélná i příčná výztuž tohoto prvku je ocelová. 

 

Obr.  103: Model vyztužení nosníku B500B+0. 

 V grafu (Obr. 104) je možné vidět porovnání mezi průběhem zatěžovací zkoušky a průběhem 

nelineární analýzy. Aby bylo v programu Atena Science dosaženo podobného průběhu a okamžiku porušení 

nosníku jako u zatěžovací zkoušky, bylo i v tomto případě potřeba modifikovat materiálové charakteristiky 

betonu a výztuže a také nastavit soudržnost mezi betonem a výztuží. Dalšími parametry, které by přispěly                 

ke zpřesnění výsledného průběhu zatěžovací zkoušky jsou například vliv smršťování, vliv výroby                                    

nebo působení teplot. 

 

 
Obr.  104: Graf závislosti průhybu uprostřed nosníku na velikosti působící síly. 
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  V rámci nelineární analýzy došlo k porušení prvku při zatěžovací síle o velikosti 396,11 kN,                          

které odpovídal průhyb 7,15 mm. Napětí, kterého prvek dosahoval v okamžiku porušení je graficky 

znázorněno níže. Obr. 108 pak zobrazuje velikost trhlin v momentě porušení. 
 

 

Obr.  105: Tlakové napětí v betonu při porušení. 

 

Obr.  106: Tahové napětí v betonu při porušení.

 

Obr.  107: Napětí ve výztuži při porušení. 

 

Obr.  108: Velikost trhlin při porušení. 

 

 Jak je možné vidět z průběhů zobrazených napětí, v případě betonu bylo dosaženo poměrně 

vysokých hodnot tlakového i tahového napětí, především v místě, kde dochází k vnášení zatěžovací síly                      

do prvku. Tento fakt je pravděpodobně hlavním důvodem ztráty smykové únosnosti betonového průřezu. 

Naopak v případě podélné výztuže nedošlo k dosažení dostatečně vysokých hodnot, jejichž účinkem by mohlo 

dojít ke ztrátě únosnosti prvku. Porušení prvku mohlo být také způsobeno vlivem ztráty soudržnosti                                   

mezi podélnými pruty výztuže a betonem.  

 

7.7.5 GFRP+0 
 

 Model nosníku typu GFRP+0 byl také vytvořen s ohledem na výkresovou dokumentaci zkoušených 

prvků. Hlavní výztuž je uvažována jako 5 kompozitních prutů průměru 18 mm. Pruty jsou rozloženy do 2 vrstev 

při spodním okraji nosníku. Výztuž u horního okraje byla modelována jako 2 ocelové pruty průměru 10 mm. 

Způsob vyztužení podélnou výztuží je tedy totožný s nosníkem typu GFRP+GFRP. Smyková výztuž je v místě 

předpokládaného porušení vynechána. Ve zbylé části nosníku se nacházejí ocelové třmínky o průměru 10 mm 

s osovou vzdáleností 100 mm.  

 
 

Obr.  109: Model vyztužení nosníku B500B+0. 
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 Porovnání výsledků zatěžovací zkoušky a nelineární analýzy prvku v programu Atena Science                         

je zobrazeno na grafu viz Obr. 110. Chování posledního z posuzovaných nosníků bylo také modelováno                     

ve dvou variantách, tedy s původními nemodifikovanými materiálovými vlastnostmi a s upravenými 

materiálovými vlastnostmi. První „původní“ verze průběhu chování se velikostí dosažené únosnosti poměrně 

výrazně liší od průběhu chování získaného ze zatěžovací zkoušky. Prvek se v tomto případě poruší při dosažení 

vyšší síly i odpovídajícího průhybu. Aby tedy bylo dosaženo podobného průběhu a bodu porušení                               

jako u zatěžovací zkoušky, byla provedena potřebná modifikace materiálových vlastností betonu a výztuže. 

Důležitým faktorem je v tomto případě zejména zavedení soudržnosti mezi betonem a podélnou výztuží.                

Pro přesnější výslednou shodu by bylo vhodné zohlednit také vliv smršťování, vliv výroby nebo například vliv 

působení teplot. 

 

 
 

Obr.  110: Graf závislosti průhybu uprostřed nosníku na velikosti působící síly. 

 

 Nosník obsahující kompozitní podélnou výztuž byl při nelineární analýze porušen při nižší zatěžovací 

síle než, tomu bylo v případě nosníku s ocelovými podélnými pruty. Ovšem průhyb, kterého bylo dosaženo              

je oproti nosníku s ocelovou výztuží výrazně vyšší. K porušení prvku došlo při zatěžovací síle o velikosti               

197,72 kN vyvozující průhyb 16,03 mm. Odpovídající napětí a šířka trhlin jsou graficky znázorněny níže. 
 

 

Obr.  111: Tlakové napětí v betonu při porušení. 

 

Obr.  112: Tahové napětí v betonu při porušení. 
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Obr.  113: Napětí ve výztuži při porušení. 

 

Obr.  114: Velikost trhlin při porušení.

 

 I u tohoto typu nosníku lze z průběhu zobrazených napětí předpokládat, že v modelu bylo 

pravděpodobně dosaženo mezní hodnoty porušení betonu v tlaku. V případě výztuže mezních hodnot 

dosaženo nebylo. Z čehož vyplývá, že porušení prvku bylo zřejmě způsobeno drcením betonu v tlaku                      

a je možné, že k jeho dosažení také přispěla ztráta soudržnosti mezi podélnými pruty výztuže a betonem.  
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8 Závěr 
 

 Na závěr byly porovnány jednotlivé typy výpočtů s výsledky ze zatěžovacích zkoušek.  

 

8.1 B500B+B500B 
 

 Nosník typu B500B+B500B je vyztužen pouze ocelovou výztuží. Obsahuje podélnou výztuž ve formě 

6Ø25 a v místě předpokládaného porušení třmínky Ø10/250.  

 Na následujícím grafu jsou porovnány maximální hodnoty zatěžovacích sil získané za základě různých 

typů výpočtů. Jako referenční hodnota je brán výsledek ze zatěžovací zkoušky. 
 

 

Obr.  115: Porovnání výsledků – B500B+B500B. 

 

 Maximální hodnota zatěžovací síly byla na základě dat získaných ze zatěžovací zkoušky určena                

jako 534,48 kN. Při překročení této meze došlo v prvku ke smykovému porušení. Jedním z důvodů smykového 

porušení bylo pravděpodobně překročení mezní únosnosti betonu, což se projevilo drcením betonu                               

a porušením krycí vrstvy prvku. Ze zavedených tenzometrů je možné odhadnout, že také ve smykové výztuži 

bylo dosaženo mezní hodnoty únosnosti, čímž došlo k jejímu porušení. Spojení těchto dvou jevů způsobilo 

ztrátu smykové únosnosti nosníku.   

  

 Výsledkem nelineární analýzy v programu Atena Science byla téměř totožná hodnota zatěžovací síly 

jako u zatěžovací zkoušky. Z grafického znázornění, které bylo zobrazeno v předchozí kapitole je možné vyčíst, 

že průběh chování prvku byl také velmi totožný s výsledky získanými experimentálně. V prvku došlo ke ztrátě 

únosnosti vlivem dosažení mezních hodnot v betonu i ve smykové výztuži.  

  

 V případě výpočtu dle řešených návrhových přístupů byly maximální velikosti zatěžovacích sil získány 

pomocí iteračního postupu v programu excel. Jak je možné vidět z grafu sloužícího k porovnání výsledků, 

výpočty dle všech uvedených návrhových přístupů poměrně výrazně podhodnocují výsledky získané v rámci 

zatěžovacích zkoušek. Na tuto odlišnost může mít vliv zejména malá vzdálenost mezi podporou a místem 

vnášení zatěžovací síly, která pravděpodobně umožňuje přenos části působícího zatížení přímo do podpory. 

Rozdíly vznikající ve velikosti zatěžovacích sil pro jednotlivé způsoby výpočtu jsou dány především rozdílem 

v zavádění vlivu betonového průřezu do určení smykové únosnosti. Například návrhové přístupy s nižšími 

výslednými hodnotami jako EC nebo první aproximace MC jsou konzervativnější a neuvažují ve výpočtu vliv 

smykové únosnosti betonu.  
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8.2 B500B+GFRP 
 

 Nosník typu B500B+GFRP je také vyztužen podélnou výztuží ve formě 6 ocelových prutů průměru              

25 mm. Smyková výztuž je ovšem v místě předpokládaného porušení tvořena kompozitními třmínky Ø10/100. 

 Na následujícím grafu jsou porovnány maximální hodnoty zatěžovacích sil získané za základě různých 

typů výpočtů. Jako referenční hodnota je brán výsledek ze zatěžovací zkoušky. 
 

 

Obr.  116: Porovnání výsledků – B500B+GFRP. 

 

 Maximální hodnota zatěžovací síly dosahuje u nosníku s ocelovou podélnou výztuží a kompozitní 

smykovou výztuží vyšší hodnoty než u nosníku vyztuženého pouze ocelovými pruty. Na základě dat                             

ze zatěžovací zkoušky byla určena jako 606,24 kN. Výsledky z tenzometrů umístěných na podélné i příčné 

výztuži v tomto případě ukazují, že ve výztuži nedošlo k dosažení mezních hodnot. Ovšem hodnoty,                   

kterých bylo dosaženo na podélné ocelové výztuži naznačují, že dosáhla své meze kluzu a začala se chovat 

plasticky. Na základě získaných dat lze tedy předpokládat, že ztráta smykové únosnosti prvku byla způsobena 

dosažením mezních hodnot v betonovém průřezu. 

 

 Výsledky z programu Atena Science v případě nosníku s kompozitní smykovou výztuží jsou opět velmi 

blízké referenčním hodnotám ze zatěžovací zkoušky. Hodnoty napětí, kterých prvek dosahoval v okamžiku 

porušení, ukazují, že je za celkovou ztrátu smykové únosnosti prvku zodpovědné chování betonového 

průřezu. Beton v okamžiku porušení dosahuje mezních hodnot v tahu i tlaku. Podobně jako v případě 

zatěžovací zkoušky se chová také smyková kompozitní výztuž, ve které nebylo dosaženo mezních hodnot                

pro porušení. V případě podélných ocelových prutů lze konstatovat, že na rozdíl od referenčních dat, se výztuž 

nachází těsně před mezí kluzu.  

 

 Návrhové přístupy EC a MC nejsou uzpůsobeny pro posuzování prvků obsahujících kompozitní 

výztuž. Z toho důvodu byl do výpočtu zaveden přepočet pomocí modulů pružností a ploch výztuže. Uvedený 

přepočet zajistil převedení vlastností kompozitní výztuže na ocelovou, a tudíž mohl být použit postup výpočtu 

pro ocelovou výztuž. Jak je možné vidět v rámci grafického znázornění, toto řešení vykazuje poměrně nízké 

výsledné hodnoty se značným podhodnocením oproti referenčním výsledkům, je tedy pouze orientační. 

Vhodnější je využití návrhových přístupů ACI a CSA, které jsou uzpůsobeny pro posuzování kompozitní 

výztuže. Rozdíl vznikající mezi výsledkem získaným ze zatěžovací zkoušky a z řešení pomocí návrhových 

přístupů může být zapříčiněn zejména nezohledněním malé vzdálenosti mezi podporou a místem vnášení 

zatěžovací síly, která pravděpodobně umožňuje přenos části působícího zatížení přímo do podpory. 
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8.3 GFRP+GFRP 
 

 Posledním ze skupiny nosníků se smykovou výztuží je nosník typu GFRP+GFRP. Jak je možné poznat 

z názvu, tento prvek obsahuje pouze kompozitní výztuž. Podélná výztuž je zde navržena jako 5Ø18                                     

a třmínky mají v místě předpokládaného porušení podobu Ø10/100.  
 

 

Obr.  117: Porovnání výsledků – GFRP+GFRP. 

 

 V porovnání s ostatními nosníky se smykovou výztuží dosahuje prvek obsahující pouze kompozitní 

výztuž, nejnižší hodnoty maximální zatěžovací síly, a tedy i nejnižší únosnosti. Lze tudíž konstatovat,                              

že značnou část smykové únosnosti prvku zajišťuje podélná výztuž. Na základě dat ze zatěžovací zkoušky byla 

maximální hodnota zatěžovací síly určena jako 366,37 kN. Data získaná pomocí tenzometrů vykazují,                             

že podélná ani příčná smyková výztuž nedosahují mezních hodnot pro porušení. Ovšem, jak je možné vidět 

v rámci fotodokumentace zajištěné po dokončení zatěžovací zkoušky, v případě smykové výztuže došlo 

v místě porušení prvku k jejímu přetržení. Porušení výztuže nastalo v místech ohybů, kde dochází ke značné 

redukci únosnosti smykové FRP výztuže. Tento jev naznačuje, že únosnost smykové výztuže byla v okamžiku 

porušení již těsně před dosažením své maximální hodnoty. Toto chování výztuže společně s dosažením 

mezních hodnot únosnosti betonu je pravděpodobně důvodem ztráty celkové únosnosti prvku. 

 

 Program Atena Science se opět jeví jako velice přesný i pro řešení prvků s kompozitní výztuží. Získané 

výsledky jsou téměř totožné s referenčními hodnotami ze zatěžovací zkoušky. Hodnoty maximálního napětí 

v betonu ukazují, že v částech prvku bylo dosaženo maximální tahové i tlakové únosnosti. V případě výztuže 

je možné vidět, že ačkoliv nebylo dosaženo mezních hodnot únosnosti, smyková výztuž se na některých 

místech nachází těsně před hranicí únosnosti. Toto chování řešeného průřezu mohlo mít za následek ztrátu 

celkové únosnosti prvku. Případně k ní mohla přispět také ztráta soudržnosti mezi podélnou výztuží                                

a betonem.  

 

 Návrhové přístupy EC a MC jsou pro nosník obsahující FRP výztuž uvedeny jako orientační,                    

protože nejsou uzpůsobeny pro posuzování prvků s tímto typem výztuže. Aby byly získány co nejrelevantnější 

hodnoty výpočtu byly materiálové vlastnosti kompozitu převedeny na ocel za pomocí modulu pružnosti                       

a plochy výztuže. Grafické znázornění porovnání výsledků pro nosník typu GFRP+GFRP ukazuje, že nebylo 

možné použít výpočet pomocí první, nejméně přesné, aproximace dle MC, protože nebyly splněny 

požadované výpočetní podmínky. I v tomto případě všechny návrhové přístupy výrazně podhodnocují velikost 

smykové únosnosti získanou za pomocí zatěžovací zkoušky. Jako nejvhodnější se jeví využití návrhových 

přístupů ACI a CSA které jsou uzpůsobeny pro posuzování prvků s kompozitní výztuží a zároveň dosahují 

výsledků, které jsou nejbližší referenčním hodnotám. I v tomto případě je rozdíl mezi referenčním výsledkem 
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a řešením pomocí návrhových přístupů pravděpodobně ovlivněn nezohledněním malé vzdálenosti mezi 

podporou a místem vnášení zatěžovací síly, která umožňuje přenos části působícího zatížení přímo                              

do podpory. 

 

8.4 B500B+0 
 

 Nosník typu B500B+0 je v místě předpokládaného porušení vyztužen pouze podélnými pruty ocelové 

výztuže ve formě 6Ø25. 

 Na následujícím grafu jsou porovnány maximální hodnoty zatěžovacích sil získané za základě různých 

typů výpočtů. Jako referenční hodnota je brán výsledek ze zatěžovací zkoušky. 
 

 

Obr.  118: Porovnání výsledků – B500B+0. 

  

 Maximální hodnota zatěžovací síly byla na základě dat získaných ze zatěžovací zkoušky určena                                     

jako 355,23 kN, což je téměř stejná hodnota, jaké bylo dosaženo v případě nosníku se smykovou výztuží typu 

GFRP+GFRP. Při překročení této meze došlo v prvku ke smykovému porušení. S ohledem na data získaná 

pomocí měřících přístrojů a fotodokumentace během zatěžovací zkoušky, je pravděpodobné, že k porušení 

prvku došlo vlivem dosažení mezní únosnosti v horní tlačené oblasti betonu. Přispět k porušení mohla také 

ztráta soudržnosti mezi podélnou výztuží a betonem. 

 

 Výsledkem nelineární analýzy v programu Atena Science byla v tomto případě vyšší hodnota 

zatěžovací síly než u zatěžovací zkoušky. Tato odlišnost může být způsobena nedefinovanou soudržností mezi 

podélnými pruty výztuže a betonem. Z grafického znázornění, které bylo zobrazeno v předchozí kapitole                   

je možné vyčíst, že průběh chování prvku byl velmi podobný s výsledky získanými experimentálně. V prvku 

nebylo dosaženo mezních napětí v betonu ani ve výztuži, tudíž lze předpokládat, že porušení prvku způsobila 

ztráta soudržnosti mezi podélnými pruty výztuže a betonem.  

  

 V případě výpočtu dle řešených návrhových přístupů byly maximální velikosti zatěžovacích sil získány 

pomocí iteračního postupu v programu excel. Jak je možné vidět, z grafu sloužícího k porovnání výsledků, 

v tomto případě dochází opět u všech řešení k výraznému podhodnocení výsledků získaných ze zatěžovacích 

zkoušek. Na tuto odlišnost může mít vliv malá vzdálenost mezi podporou a místem vnášení zatěžovací síly, 

která pravděpodobně umožňuje přenos části působícího zatížení přímo do podpory. Nejvyšší únosnost 

vykazuje výpočet dle EC, který například oproti ACI a CSA zohledňuje vliv působení podélné výztuže.  
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8.5 GFRP+0 
 

 Posledním řešených nosníkem je nosník typu GFRP+0. Podélná výztuž je tvořena kompozitní výztuží 

ve formě 5Ø18. Smyková výztuž se v místě předpokládaného vyztužení nevyskytuje.   

 Na následujícím grafu jsou porovnány maximální hodnoty zatěžovacích sil získané za základě různých 

typů výpočtů. Jako referenční hodnota je brán výsledek ze zatěžovací zkoušky. 
 

 

Obr.  119: Porovnání výsledků – GFRP+0. 

 

 V porovnání s předchozím typem nosníku dosahuje prvek obsahující pouze podélnou kompozitní 

výztuž, výrazně nižší hodnoty maximální zatěžovací síly, a tedy i nižší únosnost. Na základě dat ze zatěžovací 

zkoušky byla maximální hodnota zatěžovací síly určena jako 118,57 kN. Data získaná pomocí tenzometrů 

ukazují, že podélná výztuž nedosahuje mezních hodnot pro porušení. Fotodokumentace prvku napovídá,                

že porušení mohlo být způsobeno dosažením mezní únosnosti betonu. Dalším ovlivňujícím faktorem mohla 

být také ztráta soudržnosti mezi podélnými pruty a betonem.  

 

 Program Atena Science v tomto případě vykazuje vyšší hodnotu maximální zatěžovací síly, než jaké 

bylo dosaženo při zatěžovací zkoušce. Deformace uprostřed nosníku odpovídající této síle je také výrazně 

větší než v případě zatěžovací zkoušky. Tato odlišnost může být způsobena nedefinovanou soudržností mezi 

podélnými pruty a betonem. Nejprve v prvku vznikly ohybové trhliny a následně trhliny smykové. Také bylo 

dosaženo mezních napětí pro beton v tlaku, tudíž lze předpokládat, že tento jev byl důvodem ztráty smykové 

únosnosti prvku.  Podstatně přispět mohla také ztráta soudržnosti mezi podélnými pruty výztuže a betonem. 

 

 Návrhové přístupy EC a MC nejsou uzpůsobeny pro posuzování prvků obsahujících kompozitní 

výztuž. Z toho důvodu byl do výpočtu zaveden přepočet pomocí modulů pružností a ploch výztuže. Tento 

přepočet zajistil převedení vlastností kompozitní výztuže na ocelovou, a tudíž mohl být použit postup výpočtu 

pro ocelovou výztuž. Jak je možné vidět v rámci grafického znázornění většina výpočtů dosahuje téměř 

totožné hodnoty zatěžovacích sil jako je referenční hodnota. V případě výpočtu pomocí CSA bylo dosaženo 

nejbližšího výsledku, a tudíž se jeví jako nepřesnější. 
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