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1 ÚVOD 

V diserta ní práci jsou shrnuty poznatky z problematiky centricky tla ených 
ocelobetonových sloup , tvo ených áste  obetonovaným H-profilem (Obr. 1.1). 

 
Obr. 1.1  Vybrané typy pr ez  

Práce se zabývá popisem skute ného chování z hlediska jednotlivých parametr  
ovliv ujících výslednou mezní vzp rnou únosnost sloup  z materiál  vyšších 
pevností. Hlavním d vodem užití kombinace oceli a beton  vyšších jakostí 
v tla ených prutech je zvýšení vzp rné pevnosti a únosnosti prutu [4], [5]. 
U ocelobetonového tla eného prutu má však rozhodující roli tuhost a štíhlost, která 
redukuje vzp rnou únosnost a velikost kritické síly, proto je t eba optimalizovat 
návrh konstrukce vzhledem k plnému využití vlastností materiál  vyšších pevností. 
Oceli vyšších pevností v tla ených prutech vedou k návrhu subtiln jších profil , 
avšak toto sm uje k problém m globální i lokální ztráty stability. Tyto problémové 
aspekty m že ešit užití beton  vyšších pevností [21].  U t chto typ  konstrukcí se 

edpokládá, že beton p ebírá ást osového zatížení, brání vzniku lokální ztráty 
stability, zvyšuje tuhost a kritickou sílu. Dalšími faktory, které ovliv ují únosnost, je 
provedení konstruk ních detail , zp sobu uložení konstrukce a výskytu imperfekcí. 
Zavedením imperfekcí do výpo tu nabývají oceli a betony vyšších pevností na 
významu, zejména p i zohledn ní ú ink  podle teorie II. ádu. 

Je ale z ejmé, že používání t chto materiál  nem že být založeno jen na rutinních 
postupech navrhování tradi ních ocelobetonových sloup , ale musí být podloženo 
vývojem návrhových postup  a také vývojem nových konstruk ních systém , které 
umožní využití p íznivých vlastností t chto materiál . áste  obetonované 
pr ezy spl ují vysoké požadavky na požární odolnost, avšak problematickým se 
jeví ve stavební praxi provád ní p ípoj , které vyžadují náro jší technické ešení. 
Mezi hlavní výhody jist  pat í dobrá vizuální kontrola obetonování ocelového 
pr ezu a pak také cena. 
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1.1 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY OCELÍ A BETON  
VYŠŠÍCH PEVNOSTÍ 

Na našem trhu jsou dnes b žn  dostupné oceli pevnostních t íd S 420 a S 460 jak 
ve form  válcovaných ty í, tak i plech . Oceli t íd S 500 a výše jsou pak dostupné 
pouze ve form  plech . Vysoké meze kluzu a meze pevnosti je dosaženo 
termomechanickým válcováním s kalením a následn  pak temperováním (QST) p i 
600 °C. Tento proces výrazn  zvyšuje mez kluzu, pevnost oceli a zjem uje 
mikrostrukturu oceli. Vzhledem k mnohem nižším hodnotám uhlíku ve srovnání s 
konven ními konstruk ními ocelemi, je sva itelnost a tvárnost výrazn  lepší. Také je 
omezeno snižování hodnoty meze kluzu vzhledem k m nící se tlouš ce plechu [7].  

Hodnota modulu pružnosti je shodná s modulem pružnosti b žných ocelí. Oceli 
vyšších pevností mají však nižší míru tažnosti. Oceli vyšších pevností p i použití 
legovacích p ísad nebo oceli zpevn né termomechanickým tvá ením mají pracovní 
diagram odlišný, (Graf 1.1b). Mez kluzu je vyzna ena na diagramu tzv. smluvní 
mezí kluzu , , tj. odpovídající trvalé pom rné deformaci  = 0,002 = 0,2 %.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Graf 1.1  Vzájemné porovnání pracovních diagram  oceli, dovolená zjednodušení 
pro pot eby dimenzování 

 
Vysokopevnostní (HSC) a vysokohodnotné (HPC) betony charakterizují nikoliv 

pouze vysoké hodnoty mechanických vlastností, ale též zvýšené odolnosti 
(nepropustnost, chemické vlivy, abraze) p i dobré zpracovatelnosti, nebo  pevnost 
betonu a t snost ztvrdlého cementového tmelu jsou v korelaci. Pevnost betonu závisí 
zejména na pevnosti cementového tmelu, a tedy na vodním sou initeli, stupni 
hydratace (stá í betonu) a typu cementu, u vysokopevnostních beton  dále na 
pevnosti kameniva. Použití vysokopevnostních beton  je výhodné tam, kde je nutno 
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zajistit dostate nou únosnost prvk  v tlaku, pop ípad  ve smyku. Roste také modul 
pružnosti a chování se již podstatn  liší od vžité p edstavy betonu jako pružn -
plastickém materiálu. U vysokohodnotného betonu je lineární ást mnohem delší a 
naopak rozsah deforma ního zm ení mnohem menší (Graf 1.2). Nap tí je p ímo 
úm rné p etvo ení p ibližn  do 40 až 45 % [8] mezní hodnoty nap tí, teprve potom 
nastává odklon od pomyslné p ímky, ani tehdy však nedochází k výrazn jší 
plastizaci betonu naopak k porušení dochází pom rn  náhle [9], [10]. Betony jsou 
tedy výrazn  k eh í a na rozdíl od b žných beton , dochází i k porušení kameniva. 

 

Graf 1.2  Pracovní diagramy beton  

 

Obr. 1.2  Typické porušení 
betonového vzorku p i tlakové 

zkoušce 

Výhodou HSC a HPC jsou vysoké pevnosti - 80 až 400 MPa; p ízniv  (vysoké) 
hodnoty statického modulu pružnosti v tlaku; velmi nízká difusní propustnost – 
snížení rychlosti karbonatace, sulfatace a p sobení korozivního prost edí, vyšší 
trvanlivost; ekologicky p ízniv jší - nižší celková spot eba materiál ; jednodušší 
betonování vlivem zmenšení stupn  vyztužení;  nižší smrš ování od vysychání 
betonu - (snížením vodního sou initele). Nevýhodou HPC je komplikovan jší 
složení - superplastifikátory, zpomalova e tuhnutí, mikroplniva, stabilizátory atd.; 
vyšší preciznost p i výrob ; ošet ování; intenzivn jší vývoj hydrata ního tepla; 
nezanedbatelné autogenní smrš ování; zvyšování k ehkosti beton  paraleln  se 
zvyšováním jejich pevnosti [10]. 
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2 SOU ASNÝ STAV PROBLEMATIKY CENTRICKY 
TLA ENÝCH PRUT  

Sou asný stav ešení problematiky centricky tla ených prut  je rozd len v této 
práci na vyšet ování stability homogenního prutu a prutu složeného ze dvou 
rozdílných materiál  - nehomogenní - kompozitní prut. 

 
2.1 VZP R CELISTVÝCH PRUT  – HOMOGENNÍ PRUT 

Analýza tla eného celistvého prutu lze rozd lit do dvou základních kategorií. 
Analýza ideálního prutu, tedy prutu s nep ítomností imperfekcí, jehož 

geometrické a materiálové parametry lze p esn  stanovit.  
Analýza reálného prutu, tedy prutu zatíženého geometrickými, strukturálními a 

konstruk ními imperfekcemi. 
 

2.1.1 Stabilita ideálního prutu 
První matematické odvození ztráty stability centricky tla eného prutu kloubov  

uloženého publikoval v roce 1744 Leonhard Euler. P edpokládá se, že p i zatížení 
ideálního prutu osovou silou na obou koncích stejn  velkou dochází k bifurkaci 
prutu, tj. rozdvojení rovnováhy, jenž nastává, jestliže osové zatížení prutu dosáhne 
hodnoty kritické síly . P ímý prut, který je ve stabilním stavu po dosažení 
kritické síly, se stává nestabilní; dochází k náhlému vybo ení do strany a deformace 
prutu nar stá do nekone na [11]. Ve vybo eném stavu je znám pr h pr hybu a 
vnit ních sil prutu, avšak velikosti jsou neur ité. Tento stav, kdy = , 
ozna ujeme za rovnovážný stav indiferentní.  

Výpo et kritické síly vychází z diferenciální rovnice ohybové áry druhého ádu, 
ozna uje se jako Eulerova kritická síla  

=  . (2.1)

Eulerovo ešení stability platí pouze v oblasti platnosti Hookova zákona, tedy 
v pružné oblasti. Hodnota kritické síly není ohrani ena vlastnostmi skute ného 
materiálu, u oceli uvažujeme pružnou oblast do meze pružnosti = 0,8  a odtud 
pro kritické nap tí platí 

= 0,8 . (2.2)

Ze vztahu (2.2) lze odvodit závislost kritického nap tí na štíhlosti, tj. Eulerovu 
hyperbolu, která je platná do meze pružnosti oceli, neboli do hodnoty štíhlosti  



 - 8 - 

=
0,8

. (2.3)

Jestliže však platí < , p echází prut do stádia, kdy je již v rovnovážném stavu 
nepružn  stla en. Kritické zatížení je v tší než zatížení na mezi pružnosti skute né 
oceli.  Platnost  Eulerovy  stability  je  však  omezena  jen  na  pružnou  oblast,  tj.  pro  

= ., jde o ztrátu stability v nepružném oboru. 
Engesserova-Kármánova a Engesserova-Shanleyho teorie se zabývá hledáním 

kritické síly v nepružném oboru, kdy centricky tla ený p ímý prut p echází 
do nestabilního stádia [12], [13]. Engesserova-Shanleyho teorie poopravuje 

edchozí p edpoklady. První i druhá Engesserova teorie p edpokládá, že vybo ení 
nastane p i konstantní síle a jakmile osová síla dosáhne  nebo , dojde k 
rozdvojení rovnováhy. Stejn  jako u Eulerovy stability, je ve vybo eném stavu znám 
pr h pr hybu a vnit ních sil prutu, avšak velikosti jsou neur ité. 

Shanley uvádí, že jakmile zatížení dosáhne , dochází k vybo ení soub žn  
s r stem osové síly, p emž zpo átku nedochází k odleh ení, zatížení roste velmi 
rychle. P i osové síle  je rovnovážný stav stabilní, lze ur it 
jednozna nou závislost mezi zatížením a deformací. Pro kritické síly pak platí 

> >  (Graf 2.1). Nejmenší nap tí, p i kterém dojde k rozdvojení 
rovnováhy je pak  (2.4):  

= 0,8 0,02 + 0,8 0,02 0,6  . (2.4)

 
Graf 2.1  Rozdvojení rovnováhy ideálního prutu v plastické oblasti 
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Graf 2.2 znázorňuje průběh kritického napětí, které je řízeno v pružné oblasti 
Eulerovou hyperbolou a v nepružné oblasti pak napětím podle rovnice (2.4). 

 
Graf 2.2  Průběh kritického napětí centricky tlačeného prutu 

2.1.2 Řešení stability reálného prutu 

U skutečného prutu nenastává rozdvojení rovnováhy, prut již od samého začátku 
zatěžování zaujme rovnovážný stav. Uvážíme-li vliv geometrických imperfekcí na 
vzrůstající napětí od ohybového momentu podle teorie II řádu, nedostaneme již 
případ prosté stability podle Eulera, ale problém pevnosti nebo únosnosti prutu. 
Avšak i nadále je vzpěrná pevnost či únosnost ovlivněna stabilitním problémem, 
tedy kritickou silou, která nabývá na významu zejména s rostoucí štíhlostí, přičemž 
Engesserova teorie udává kritická zatížení velice blízká experimentálním 
výsledkům. 

 
Graf 2.3  Vliv velikosti počátečních imperfekcí na vzpěrnou pevnost prutu 
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Pro praktické využití je však Engesserova teorie nevhodná, a proto byly vyvíjeny 
další návrhové p ístupy, které by jednoduše pro sloupy st edních štíhlostí kopírovaly 

ivku získanou z experiment  a Engesserovy teorie. Pro praktické využití se ukázal 
vhodný p ístup založený na Johnsonov  parabole, na jejímž principu jsou pak 
postaveny návrhové vztahy pro ur ení vzp rné únosnosti v americké norm  
AISC 2005 [3].  

Další možností je pevnostní ešení, které je založeno na analytických rovnicích, 
kde hledáme nap tí, p i kterém je v krajních vláknech dosaženo meze kluzu - 
vzp rná pevnost .  P i  ešení  stability  reálného  prutu  je  prut  s  p ímou  st ednicí  
nahrazen prutem se zak ivenou st ednicí, která je nej ast ji modelována ve tvaru 
jedné sinusové p lvlny, toto odpovídá tvaru ztráty stability ideálního prutu. 
Maximální amplituda  je velikost excentricity daná normou nebo ur ená 
z experimentu. Uvážením teorie II. ádu p i zat žování dochází k nár stu velikosti 
excentricity  a tím i k zv tšování nap tí od imperfekce vlivem p ídavného 
ohybového momentu (Obr. 2.1). 

 
Obr. 2.1  S ítání nap tí 

Jedním z ešení založeným na pevnostním principu je Perry-Robertson rovnice, 
na jejímž základ  jsou postaveny návrhové vztahy a k ivky vzp rnosti pro ur ení 
vzp rné únosnosti v SN EN 1993-1-1 [1]. 

 
Geometrické imperfekce 
Pro vzp rnou únosnost tla eného prutu mají rozhodující význam globální 

geometrické imperfekce, tedy po áte ní zak ivení prutu. Zásadním problémem je 
výstižné stanovení velikosti a tvaru po áte ního zak ivení st ednice. Hlavní 
kritérium pro ur ování vzp rné únosnosti sloupu v dnešních návrhových p edpisech 
jsou k ivky vzp rné pevnosti, které vznikly na základ  provedených experiment  
v Evrop  (Beer a Schultz, 1970) a USA (Bjorhovde, 1972). Pro každou skupinu 
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pr ez , pak byly vytvo eny takzvané k ivky vzp rné pevnosti pro návrh vzp rné 
únosnosti sloupu  – „ECCS“ - (Beer a Schultz, 1970) a „SSRC“ - (Bjorhovde, 1972) 
[15]. K ivky „ECCS“ vycházejí z maximální dovolené odchylky 1000, zatímco 
„SSRC“ k ivky jsou odvozeny z po áte ní imperfekce 1470. Srovnání k ivek 
s imperfekcí 1000 a  1470 je zobrazeno na grafu. 2.4. 

 
Graf 2.4  Srovnání k ivek vzp rné pevnosti odvozené z po áte ní imperfekce prutu 

L/1000 a L/1470 [15] 

Výsledkem je p t k ivek vzp rné pevnosti v SN EN 1993-1-1 [1] a t i k ivky 
SSRC column strength curves 1P, 2P, a 3P, p ež norma AISC (2005 - Part 4 - 
AISC/LRFD) [3] užívá vztahy založené na k ivce 2P.  
 

Strukturální imperfekce – reziduální nap tí 
Významný faktor, který ovliv uje vzp rnou únosnost sloupu, je reziduální nap tí. 
i výrob  válcovaných profil  vlivem nerovnom rného ochlazování jednotlivých 

ástí pr ez  na nezatíženém prutu vznikají reziduální pnutí, které jsou navzájem ve 
statické rovnováze. Velikost nap tí je závislá na technologii výroby prutu, tlouš ce 
jednotlivých ástí a tvaru pr ezu. Citlivé na reziduální nap tí jsou p edevším I-
profily a H-profily. ásti H-profilu, které ochladnou jako první, jsou tla eny (okraje 
pásnic), zatímco ásti, které ochladnou pozd ji, jsou taženy, tedy místa styku stojiny 
a pásnic. Reziduální nap tí je výrazn jší u široko-p írubových I-profil  (HEA, 
HEB), protože konce p írub se ochlazují rychleji než u klasických I-profil  [12], 
[14]. 

Sloupy tvo ené sva ovanými pr ezy mají mnohem menší vzp rnou únosnost než 
sloupy vyrobené z válcovaných pr ez  a kolabují vždy na stranu nebezpe nou [26]. 
Je to p edevším d vodem vyššího reziduálního nap tí a v tších po áte ních 
imperfekcí z d vodu sva ování. Pokud uvážíme technologii výroby válcovaných 
nosník  z HSS je tento vliv již nezanedbatelný. 
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Ekvivalentní imperfekce 
Zm nou geometrie st ednice, tedy náhradním po áte ním zak ivením, lze vyjád it 

všechny imperfekce (geometrické, strukturální a konstruk ní), tzv. ekvivalentní 
imperfekce e0,d. Jedna z možností, jak ur it velikost ekvivalentní imperfekce, je 
vyhodnocení experimentálních dat tla ených prut  Southwellovou metodou. Prut je 
zat žován p ír stkem síly , p emž je m en pr hyb  uprost ed délky prutu. 
Body o sou adnicích /  a  v grafu (Graf 2.5), zejména ve st edním rozsahu, lze 
proložit p ímkou. V míst  pr se íku p ímky s osou, na které jsou vynášeny hodnoty 
pr hybu, lze ode íst hodnoty ekvivalentních po áte ních excentricit .  

 
Graf 2.5  Southwellovy p ímky pro centricky tla ený prut  

Neuvažuje se s body na za átku zat žování, které vykazují velké odchylky, 
protože p i malých hodnotách pr hybu a zatížení dochází k chybám m ení. Také 
body na konci m ení se vyzna ují odchylkami, protože prut p echází do stádia 
plastizace a pr hyb tedy roste rychleji [12]. 

Body o sou adnicích  a  se v této fázi zat žování neuvažují, protože se 
vyzna ují výraznými odchylkami.  

 
2.2 VZP R CELISTVÝCH PRUT  – KOMPOZITNÍ PRUT 

První stavebním p edpisem, který je zam en výhradn  na kompozitní sloupy, 
byla n mecká norma 18806. Stanovila t i typy r zných kompozitních sloup  
(Obr. 2.2 – obetonovaný pr ez, áste  obetonovaný pr ez a pr ez vypln ný 
betonem) a návrhový vztah pro ur ení únosnosti sloupu. Návrhová pravidla byla 
založena na práci Roik, Bergmann, Bode a Wagenknecht (1975, 1976) [16]. Tato 
metoda byla pak užita jako základ pro zjednodušenou metodu návrhu v SN EN 
1994-1-1 [2].  
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Obr. 2.2  Ocelobetonové sloupy podle DIN 18806 [16] 

2.2.1 Normativní p ístup podle  SN EN 1994-1-1 
Návrh ocelobetonového sloupu podle SN EN 1994-1-1 [2] je založen na stejném 

principu jako ur ení vzp rné pevnosti ocelového prutu podle SN EN 1993-1-1 [1], 
imperfekce jsou zohledn ny v k ivkách vzp rné pevnosti, kde jsou za len ny ú inky 
reziduálního nap tí a geometrických imperfekcí. 

Je možné použít zjednodušenou metodu, kterou lze aplikovat pouze na sloupy 
s dvouose symetrickým pr ezem konstantním po celé délce a je-li spln na 
podmínka, že pom r p ísp vku oceli  leží mezi hodnotami 0,2 až 0,9. Návrhová 
únosnost prutu v prostém tlaku se pak vypo ítá ze vztahu (2.5). 

= , = + 0,85  (2.5)

Kde  je plocha oceli,  je plocha betonu,  mez kluzu oceli a =  1,5 
je návrhová hodnota válcové pevnosti betonu. 

Vzp rná únosnost se pak vypo ítá podle vztahu: 

 (2.6)

kde  se ur í ze vztahu: 
=   sou initel vzp rnosti, který zahrnuje imperfekce prutu 

= 0,5 1 + 0,2 +   parametr 

=
,
  pom rná štíhlost 

= + 0,85   charakteristická únosnost 

, =
( ) ,

,
  kritická síla 
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( ) , = + 0,6  efektivní ohybová tuhost, kde  je moment 
setrva nosti ocelové ásti,  je moment 
setrva nosti betonové ásti,  modul 
pružnosti oceli,  modul pružnosti betonu 

 je sou initel imperfekce, který se ur uje podle k ivky vzp rnosti, pro 
ocelový prut = 0,21, pro ocelobetonový prut = 0,49 p i vybo ení 
kolmo na osu „z-z“ 

 

Musí být spln na podmínka (steel contribution factor): 0,2 < = < 0,9. 

Zvyšováním pevnosti oceli se úm rn  zvyšuje p ísp vek oceli a blíží se k limitní 
hodnot  0,9, avšak užitím betonu vyšší pevnosti je dosaženo p ízniv jších 
mezilehlých hodnot. 

Návrh ocelobetonových sloup  lze rovn ž provést podle obecné metody založené 
na teorii druhého ádu, p emž imperfekce pro áste  obetonovaný H-profil, 
s nimiž se musí ve výpo tu uvažovat, jsou uvedeny v tabulce 2.1. 

Pr ez Vybo ení 
kolmo k ose 

ivka vzp rné 
pevnosti 

Imperfekce 
prutu 

áste  obetonovaný 
profil  

             

y-y b L/200 

z-z c L/150 

Tab. 2.1  K ivky vzp rné pevnosti a imperfekce prutu pro ocelobetonové pr ezy [2] 

Ohybová tuhost pro výpo et podle teorie druhého ádu je modifikována na 
hodnotu podle vztahu: 

( ) , = 0,9( + 0,5 + ). (2.7)

 
3 CÍLE DISERTA NÍ PRÁCE 

Hlavním cílem této diserta ní práce je ov ení vzp rné pevnosti ocelobetonových 
tla ených prut  z materiál  vysokých pevností. Takto široce definovaný cíl je nutné 
rozd lit do t í díl ích cíl : 

 
3.1 TEORETICKÁ ANALÝZA 

Hlavním cílem teoretické analýzy je shrnutí a vyšet ení r zných aspekt , které 
mají vliv na vzp rnou únosnost a vzp rnou pevnost ocelového a ocelobetonového 
prutu. Shrnutím t chto analýz je teoretický p edpoklad chování ocelobetonového 
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prutu a jeho porovnání s normativními postupy. Záv rem teoretické analýzy je 
vytvo ení výpo etního modelu pro ur ení vzp rné pevnosti ocelobetonového prutu, 
který vychází z existujících analytických postup . Za základ pro stanovení vzp rné 
pevnosti, byly použity výpo etní postupy podle SN EN 1994-1-1 [2] a Ayrton-
Perry-Robertson rovnice. 

 
3.2 NUMERICKÁ ANALÝZA 

Numerická analýza si klade za úkol vytvo ení numerického modelu staticky 
namáhaného ocelobetonového sloupu, který bude sloužit k verifikaci analytického 
modelu s výsledky experimentální fáze. Numerický model je kalibrován na základ  
materiálových zkoušek a experimentálních výsledk  centricky tla ených sloup . 
Výsledky numerické studie ov ené experimenty jsou porovnány s p ístupem podle 
normativních p edpis  a analytickou rovnicí vycházející z teoretické analýzy. 

 
3.3 EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA 

Experimentální analýza je d lena do dvou fází, první (pilotní) fáze je zam ena na 
ov ení p edpokládaného chování centricky zatíženého prutu na základ  teoretické 
analýzy. Tato ást experimentu slouží pro vymezení hledaného problému a také pro 
kalibraci zkušebního za ízení. Zatímco druhá (hlavní) fáze si klade za hlavní cíl 
vyšet ení a ov ení vlivu použití ocelí a beton  vyšších pevností na vzp rnou 
únosnost a pevnost prutu a porovnat je se stávajícími normativními postupy. 

 
4 TEORETICKÁ ANALÝZA OCELOBETONOVÉHO PRUTU 

4.1 VLIV VELIKOSTI PO ÁTE NÍCH DEFORMACÍ ST EDNICE NA 
VZP RNOU PEVNOST A ÚNOSNOST SLOUPU 

Opustíme-li p edpoklad ideálního prutu a zahrneme-li do výpo tu imperfekce, 
estane se jednat o p ípad prosté stability, ale je ešen problém pevnosti prutu. 

Nap tí , p i kterém je v nejvíce namáhaném vlákn  dosaženo meze kluzu , je 
zásadn  ovliv ováno velikostí imperfekcí a také druhem a jakostí použitého 
materiálu.  

Oceli vyšších pevností p ispívají ke zvýšení vzp rné pevnosti prutu s imperfekcí a 
betony vyšších t íd pak zejména posouvají kritickou sílu prutu, jež je pro tla ený 
prut limitující. Se zv tšující se imperfekcí dochází k lepšímu využití ocelí vyšších 
pevností, u beton  toto již nemá tak velký vliv. Grafy 4.1 a 4.2 ukazují procentuální 
zvýšení vzp rné pevnosti  užitím vyšší t ídy oceli a betonu [22].  
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Graf 4.1  P ísp vek fy na zvýšení 0, 

srovnávací t ída oceli je S 235 

 
Graf 4.2  P ísp vek fck na zvýšení 0, 
srovnávací t ída betonu je C 12/15 

Nejv tší p ísp vek na zvýšení vzp rné pevnosti (vzhledem k oceli t ídy S 235), 
zejména p i malé imperfekci, platí pro oceli do t ídy S 460. U beton  nemá velikost 
imperfekce podstatný vliv, p ísp vek betonu vzhledem k C 12/15 je p ibližn  
totožný pro všechny zkoumané imperfekce. Toto je zap in no m nícím se 
se novým modulem pružnosti , jenž má v tší vliv na vzp rnou pevnost 
s imperfekcí než pevnost betonu. Avšak vzhledem k t íd  betonu C 12/15 je 
procentuální nár st markantní. Hlavní podíl na zvýšení vzp rné pevnosti 
ocelobetonového prutu s imperfekcí má jakost použité oceli. Graf 4.3 a 4.4 ilustruje 
vliv užité t ídy oceli a betonu na velikost pom ru vzp rné pevnosti a kritického 
nap tí ocelobetonového prutu v závislosti na ekvivalentní imperfekci. 

 
Graf 4.3  Procentuální závislost 

pom ru vzp rné pevnosti a kritického 
nap tí ocelobetonového prutu na e0. 

 
Graf 4.4  Vliv použité t ídy betonu 

v závislosti na pom ru vzp rné pevnosti 
a kritického nap tí p i m nící se e0. 
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4.2 VLIV REZIDUÁLNÍCH NAP TÍ NA VZP RNOU PEVNOST A 
ÚNOSNOST SLOUPU  

Uvažujeme-li prut zatížený tlakovou silou, jsou nejnep ízniv jší tlaková 
reziduální nap tí, která se s ítají s tlakovými nap tími od vn jšího zatížení. Toto 
vede k jednostrannému plastickému stádiu napjatosti a posunutí neutrálné osy, což 
má za následek zvýšení excentricity zatížení. (Obr. 4.1)  

 
Obr. 4.1  S ítání nap tí od vn jšího zatížení s reziduálním nap tím 

Vysokých hodnot meze kluzu a meze pevnosti u válcovaných profil  je dosaženo 
kalením a následným temperováním p i 600 °C. Tímto technologickým procesem 
prochází válcované profily a je tím i z v tší ásti odstran no reziduální nap tí. 
Avšak válcované profily jsou b žn  dostupné pouze do pevnostní t ídy oceli S 460, 
pokud je t eba zhotovit pr ez z vyšší t ídy oceli, je nutné profil sva it z adekvátních 
plech  a tím je vnášeno dodate né reziduální nap tí. Uvažujeme-li vzp rnou 
únosnost relativn  k mezi kluzu, je pak vzp rná únosnost sloup  z válcovaných 
profil  v tší než sloup  z ocelí o stejných pevnostních charakteristikách, kterých ale 
bylo dosaženo zm nou chemického složení.  

Vliv reziduálních nap tí je podstatný pro vzp r v plastickém oboru, avšak 
s uvážením stability je u tla ených prut  rozhodující štíhlost. Ta má za následek, že 
u prut  b žných štíhlostí dojde ke ztrát  stability nej ast ji v pružném oboru. Avšak 
užitím vysokohodnotných beton  m že dojít ke snížení štíhlosti sloupu a reziduální 
nap tí pak m že zásadn  ovlivnit vzp rnou pevnost prutu. Ze stabilitního hlediska je 
tedy patrné, že u válcovaných profil  užitím HSS reziduální nap tí nenabývá 
velkého významu vzhledem k vysoké mezi kluzu. U sva ovaných profil  podle [12] 
a [14] dosahují tlaková reziduální nap tí 30 % - 50 % meze kluzu u b žných ocelí a 
tahová reziduální nap tí mohou však dosáhnout až hodnoty meze kluzu. 

Pokud budeme uvažovat pevnostní problém a zavedeme geometrické imperfekce 
st ednice prutu, vlivem reziduálních nap tí dojde ke snížení normálové síly, p i které 



 - 18 - 

je dosaženo nap tí na mezi kluzu oceli. Výsledky numerického modelu, které 
potvrzují tento p edpoklad, znázor uje graf 4.5. 

 
Graf 4.5  Pr h závislosti zatížení a p etvo ení uprost ed délky prutu   

Z odstavce 4.1 je z ejmé, že nejv tší vliv na vzp rnou pevnost ocelobetonového 
prutu s imperfekcemi má mez kluzu oceli, beton mezi pásnicemi ovliv uje zejména 
velikost kritické síly. Nicmén  z výsledk  numerických model  je také patrné, že u 
tla ených ocelobetonových sloup  je nejd íve vy erpána únosnost betonu, v této 
chvíli dojde i ke kolapsu prutu (je dosažena maximální osová síla), mez kluzu oceli 
je dosažena ve stejnou dobu (p i malé excentricit  zatížení) nebo d íve (p i velké 
excentricit  zatížení), pak následuje plastizace oceli, které je dosaženo až po kolapsu 
sloupu, a to ve fázi, kdy beton již nep enáší zatížení – v betonu dochází ke vzniku 
magistrálních trhlin. Toto je zap in no p edevším tím, že p etvo ení nutné pro 
vyvolání nap tí na mezi kluzu oceli jsou u vysokohodnotných beton  nereálná, 
protože tyto betony nemají tak velkou plastickou rezervu, tj. deforma ní zm ení 
jsou mnohem menší. 

 
4.3 ANALYTICKÝ MODEL PRO UR ENÍ VZP RNÉ PEVNOSTI 

SLOUPU 

Návrhová filozofie ur ení mezního stavu únosnosti kompozitního 
ocelobetonového pr ezu, p i namáhání normálovou silou, je založena na sou tu 
mezních únosností jednotlivých ástí. Rovn ž ohybová tuhost je dána sou tem 
jednotlivých tuhostí ocelové a betonové ásti (odst. 2.2). Je však nutné zohlednit 
snížení celkové ohybové tuhosti z d vodu malé odolnosti betonu v tahu. Uvážíme-li 
vliv ekvivalentní imperfekce na vzr stající nap tí od ohybového momentu podle 
teorie II. ádu, nedostaneme již p ípad prosté stability podle Eulera, ale problém 
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pevnosti nebo únosnosti prutu. Avšak i nadále je vzp rná pevnost i únosnost 
ovlivn na stabilitním problémem, tedy kritickou silou, která nabývá na významu 
zejména s rostoucí štíhlostí. Zástupcem tohoto p ístupu je analytická rovnice, kde 
hledáme nap tí, p i kterém je v krajních vláknech v po áte  imperfektovaném 
sloupu dosaženo nap tí na mezi kluzu oceli, nebo mezi pevnosti betonu. Za základ 
pro stanovení vzp rné pevnosti 0 ocelobetonového sloupu, byly použity výpo etní 
postupy podle SN EN 1994-1-1 [2] a vztah podle Ayrton – Perry – Robertson. 
Vyjád ením síly  z analytické rovnice vzp rné pevnosti 0, získáme osovou sílu – 
únosnost prutu, p i které je v krajních vláknech dosaženo meze kluzu oceli a meze 
pevnosti betonu. 

= ,

2
1 + , + 1 + , + 4

+ ,

2
1 + , + 1 + , + 4  

(4.1)

kde  

, = /  kritická síla pro ocelovou ást, 
, = 0,6 /  kritická síla pro betonovou ást,  
, = /   relativní po áte ní excentricita ocelové ásti,  
, = /   relativní po áte ní excentricita betonové ásti, 
= / ,   druhá mocnina pom rné štíhlosti ocelové ásti, 
= 0,85 / ,  druhá mocnina pom rné štíhlosti betonové ásti 

ocelobetonového sloupu. 

Vzhledem k rozd lení modul  pružnosti ocelové a betonové ásti pr ezu je 
rozhodující globální stabilita ocelového prutu. M žeme tedy vztah (4.1) zjednodušit 
na tento tvar:  

=
2

1 + , + 1 + , + 4  (4.2)

kde 

= ( + 0,85 )/  druhá mocnina pom rné štíhlosti ocelobetonové-
ho  prutu 

= ( ) /  kritická síla ocelobetonového prutu 
( ) = + 0,6  efektivní ohybová tuhost ocelobetonového prutu 
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Graf 4.6  Porovnání k ivek vzp rnosti odvozených ze vztahu 4.1 a 4.2 p i r zných 

ekvivalentních excentricitách 

Vzájemné porovnání vztah  (4.1) a (4.2) zobrazuje graf 4.6, je evidentní, že p i 
ekvivalentní imperfekci = /1000 jsou rozdíly mezi t mito vztahy minimální. 
Uvážíme-li, že ekvivalentní imperfekce reálných ocelobetonových prut  se 
pohybuje mezi hodnotami 1000 až 3000, zjednodušený vztah (4.2) lze 
bezpe  užívat.  

 
5 NUMERICKÁ ANALÝZA 

Hlavním cílem numerické analýzy bylo vytvo ení a kalibrace výstižného 
numerického modelu tla eného prutu. Pro tvorbu modelu byl použit program 
ATENA [17], který je vhodný pro modelování ocelobetonových konstrukcí, protože 
je schopný mimo jiné simulovat chování betonu v etn  porušování trhlinami. 
Zadání vlastností materiál  je realizováno pomocí p edefinovaných materiálových 
model , nebo jejich modifikací. D ležitým krokem je zadání správných vstupních 
parametr  modelu, tyto jsou pak ur eny p edevším z materiálových zkoušek. V 
programu Atena [17] byl užit materiálový model oceli, který zpev uje až do 
hodnoty meze pevnosti. Po dosažení meze pevnosti se nap tí dále nem ní, pom rná 
deformace roste teoreticky do nekone na. Pro beton je vytvo ena celá ada 
materiálových model , které lze užít v ur itém p ípad  namáhání a o ekávaného 
chování. Materiálové modely betonu m žeme d lit do t chto skupin: 

 pružnoplastické modely zahrnující podmínky plasticity a zpevn ní, 
 modely zahrnující vznik trhlin a chování betonu porušeného trhlinami, 
 kombinace obou výše zmín ných model  
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Vyjmenované modely jsou obsaženy v programu ATENA [17] v materiálovém 
modelu Fracture-plastic model, který vznikl kombinací modelu trhlin, který je 
založen na klasickém modelu rozmazaných trhlin (smeared crack model) a 
kombinací modelu zahrnující podmínku plasticity podle Druckner-Prager nebo 
Menetrey-Willam. 

 
5.1 POPIS NUMERICKÉHO MODELU OCELOBETONOVÉHO 

SLOUPU 

V programu ATENA [17] byl vytvo en numerický model ocelobetonového prutu, 
jehož jednotlivé ásti byly modelovány pomocí prostorových prvk , p emž 
geometrie pr ezu ocelového profilu byla zjednodušena v nezbytn  nutné mí e pro 
zachování objektivních výsledk . Prvky jsou definovány materiálovými vlastnostmi 
(objemová hmotnost, sou initel roztažnosti, moduly pružnosti, atd.). Konce sloup  
jsou opat eny blokem s materiálovými vlastnostmi oceli S 690 o výšce rovnající se 
sou tu koncové desky skute ného sloupu a jedné poloviny kloubu. Koncové bloky 
tak tvo í místo pro vložení zatížení a kloubové uložení sloupu, p emž spolu s 
délkou sloupu tvo í skute nou vzp rnou délku prutu. Spodní podpora je uvažována 
jako neposuvná ve všech sm rech s možností nato ení kolmo na osu z, což odpovídá 
pravd podobnému vybo ení reálného prutu. Horní podpora je modelována 
podobným zp sobem, avšak není brán no posunu ve sm ru osy prutu. Kontakt mezi 
betonem a ocelí byl volen jako tuhý, protože koncové bloky brání vzájemnému 
posunu a vzniku smykových sil na rozhraní betonových a ocelových ploch.  

Prut je modelován jako prut s p ímou st ednicí, imperfekce jsou zavedeny 
excentricitou zatížení s maximální výchylkou rovnající se velikosti ekvivalentní 
imperfekce podle Southwellovy metody. Zatížení bylo na zkušební t leso zavád no 
postupn  po p ír stcích.  

Pro zjišt ní chování a porovnání numerických model  s experimentem byly 
vytvo eny modely prut  pilotní fáze experimentu, která je tvo ena dv ma skupinami 
sloup , válcovanými profily HEA 140 a sva ovanými profily vycházejícími 
z geometrie profilu HEA 160. 

Pr h nap tí po délce prutu pro druhou skupinu sloup  znázor uje Obr. 5.1. 

 
Obr. 5.1  Pr h nap tí po kolapsu prutu p i dalším zat žování bez vlivu 

reziduálních nap tí 



 - 22 - 

Pro výpo et bylo užito metody kone ných prvk , zatížení je vnášeno na prut 
postupn , p emž v každém p ír stku se provádí nový itera ní výpo et. Z 
provedených experiment  vyplývá, že po dosažení maximální únosnosti sloupu 
dojde k poklesu zat žovací síly, a proto je vhodné pro výpo et numerického modelu 
použití Modifikované Newton-Raphsonovy metody nebo Riksovy metody, které 
umož ují zachytit sestupnou v tev zatížení v závislosti na deformaci [18]. 

 
5.2 ANALÝZA VÝSLEDK  NUMERICKÉHO MODELU 

Numerický model byl porovnán s návrhovými p edpisy a analytickými modely. 
V modelu byly užity st ední hodnoty válcových pevností betonu ur ené 
z materiálových zkoušek v dob  zat žování sloupu.  Graf 5.1 porovnává data 
pilotního experimentu první skupiny sloup  tvo enou válcovanými profily (odst. 
6.1) s analytickými modely, návrhovými vztahy a numerickými modely 
s excentricitou zatížení 150,  500 a 1500. Vzp rná pevnost  podle 
rovnice (4.2) se p i ekvivalentní imperfekci 1500 blíží experimentálním dat m, 
stejn  tak numerický model s touto imperfekcí udává hodnoty blízké. Experiment 
také potvrdil p edpoklad, že vzp rná pevnost ocelobetonových štíhlých prut  se blíží 
Eulerov  kritické síle. 

 
Graf 5.1  Korelace mezi zatížením a deformací uprost ed výšky nosníku pro 

válcované profily HEA 140 

Užití numerického modelu napomohlo k potvrzení p edpokladu skute ného 
chování tla eného prutu, rovn ž vzájemná korelace výsledk  numerického modelu a 
analytického vztahu podle (4.2) potvrdila správnost teoretických úvah. Normové 
vztahy pro výpo et vzp rné únosnosti ocelobetonového prutu však vykazují zna  
konzervativní výsledky [28]. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA 

Experimentální analýza je d lena do dvou fází, první (pilotní) fáze je zam ena na 
ov ení p edpokládaného chování centricky zatíženého prutu na základ  teoretické a 
numerické analýzy. Tato ást experimentu slouží pro vymezení hledaného 
problému, pro kalibraci zkušebního za ízení a zahrnuje dva typy ocelových pr ez  
– válcované HEA profily a sva ované H-profily, zatímco druhá (hlavní) fáze si klade 
za hlavní cíl vyšet ení a ov ení cílené skupiny vliv . Jedná se p edevším o 
vyšet ení vlivu použití ocelí a beton  vyšších pevností na vzp rnou únosnost a 
pevnost prutu.  

Pro zjišt ní skute ného spolup sobení oceli a betonu není beton sp ažen 
s ocelovým profilem výztuží. Betonová ást byla pouze ošet ena proti nadm rnému 
smrš ování p i zrání dodate nými p ísadami ve sm si betonu. Z d vodu reálných 
obav o zajišt ní kompaktnosti ocelobetonového pr ezu jsou na stojinu ocelového 
profilu nava eny trny pr ru 6 mm. Tyto trny jsou nava eny v ose prutu po 200 
mm, p emž st ed prutu byl ponechán bez trn . 

Pro analýzu vlivu obetonování stojiny ocelového profilu na vzp rnou únosnost 
jsou zkoušeny vždy z každé série sloupy bez obetonování. Zkušební t lesa jsou 
zat žována ve svislé poloze, každé z t les je na obou koncích opat eno ocelovou 
deskou, na kterou je upevn na rektifika ní botka, která slouží k centrování sloupu a 
k upevn ní kloubu (Obr. 6.1), který simuluje oboustranné kloubové uložení prutu.  

  
Obr. 6.1  Centrování zkušebního t lesa 

Kloub je realizován ocelovou kolébkou s b item, p emž b it je umíst n vždy 
kolmo k p edpokládanému sm ru vybo ení tla eného prutu. B it i kolébka jsou 
vyrobeny z kalené oceli. 
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Obr. 6.2  Ocelový kloub 

 Zkušební t lesa o konstruk ní délce 3 metry jsou zat žována v zat žovací stolici 
osovou silou vyvozenou hydraulickými lisy o maximální zat žovací síle 4000 kN. 
Hlava lisu je opat ena tenzometrickým silom rem pro m ení velikosti vnášené sily 
a induk nostním sníma em polohy pro m ení posuvu hlavy (Obr. 6.3).  

  
Obr. 6.3  Zat žovací stolice, dvojice hydraulických lis  o max. zat žovací síle 4000 

kN 

Protože velký vliv na vzp rnou únosnost mají po áte ní geometrické odchylky, je 
každé zkušební t leso podrobeno d kladným m ením po áte ních pr hyb . Jsou 
sledovány p edevším odchylky st ednice prutu od p ímého tvaru, vždy ve tvrtinách 
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délky prutu ve dvou navzájem kolmých sm rech, v t chto místech jsou také m eny 
odchylky od rovinnosti p ného ezu [19], [20].  

Na každém t lese je p i zat žování m en vodorovný posun uprost ed rozp tí 
rota ním inkrementálním sníma em v závislosti na vnesené síle. T lesa jsou 
zat žována po p ír stcích. Vybraný sloup z každé skupiny je opat en odporovými 
tenzometry pro m ení nap tí v oceli a betonu. Sníma e jsou umíst ny uprost ed 
rozp tí sloupu na obou stranách pásnice a betonu. V každém kroku záznamu 
v po íta i je soub žn  zaznamenána p sobící síla, deformace sloupu a nap tí 
v betonu a oceli. 

ed samotným zat žování zkušebních t les prob hlo testování materiálových 
charakteristik betonu a oceli. Pevnost betonu byla ur ována na krychlích rozm ru 
150×150×150 mm, statický modul pružnosti na kvádrech o rozm ru 100×100×400 a 
to ve stá í 28 dn  a dále pak v ase provád ní zat žovacích zkoušek.  

 
6.1 PILOTNÍ EXPERIMENT 

U první série zkušebních t les HEA 140 experiment prokázal vysokou 
spolehlivost p i p sobení osového tlaku. U všech t les došlo k vybo ení prutu jako 
celku typickému p i vzp rném tlaku [6]. (Obr. 6.4). 

  
Obr. 6.4  Zkušební t lesa T16, T17, T18 p i vybo ení 

Objektivní mezní únosnosti dosažené p i zat žovacích zkouškách obou sérií t les 
pilotního testu jsou uspo ádány v tabulce. 6.5. 
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HEA 140 Sva ovaný H 160 
Ozn. N [kN] Ozn. N [kN] Ozn. N [kN] Ozn. N [kN] 
T10 881,8 T11 931,2 T12 835,2 H 160 - 04 1871 
T13 1239,5 T14 1321,5 T15 1078,7 H 160 - 05 1910 
T16 1707,3 T17 1603,4 T18 1541,4 H 160 - 06 1840 

Obr. 6.5  Mezní únosnost zkušebních t les 

Porovnání získaných výsledk  s b žnými postupy uvedenými v evropských 
normativních dokumentech [1] a [2] dává základní informaci, jak se liší mezní 
únosnost získaná ze zkoušek od únosností vypo tených podle normativních postup . 
Návrhové hodnoty podle obecné a zjednodušené metody [2] byly mnohem nižší než 
experimentáln  ov ená únosnost. Toto je p edevším dáno nízkou hodnotou 
sou initele vzp rnosti vycházejícího z k ivky vzp rnosti „c“. Rovn ž hodnota 
ekvivalentní imperfekce pro užití ve výpo tu podle teorie II. ádu, která je podle [2] 

, = /150, je velmi konzervativní. Ob  hodnoty ,  a , které redukují 
vzp rnou únosnost pevnost, jsou odvozeny ze zkoušek prut  b žných pevností. 
Vzájemné porovnání graf  ukazuje, že normativní vztahy pro ocelový prut jsou na 
stranu bezpe nou, avšak blíží se hodnotám získaným z experimentu, zatímco u 
ocelobetonových prut  s rostoucí pevností betonu se hodnoty získané z experimentu 
vzdalují normativním únosnostem. Normové vzp rné únosnosti byly uvažovány s 
hodnotami válcové pevnosti betonu, vypo ítané z pr rné hodnoty krychelné 
pevnosti po 28 dnech stá í betonu. Dobré výsledky udává algebraická rovnice  
daná vztahem (4.2), do výpo tu byla rovn ž užita pr rná hodnota válcové 
pevnosti betonu a ekvivalentní imperfekce (Tab. 6.1) získané ze Southwellovy 
metody. 

Ozna ení Popis Imperfekce prutu 

T10, T11, T12 HEA 140 - S 420, BEZ BETONU L / 3172 
T 13, T14, T15 HEA 140 - S 420 + C 20/25 L / 4152 
T16, T17, T18 HEA 140 - S 420 + C 80/95 L / 2592 

Tab. 6.1  Pr rné hodnoty imperfekcí prut  získaných ze Southwellovy metody 

Charakteristická únosnost v osovém tlaku bez vlivu vzp ru je v p ípad  
ocelobetonových prut  o 30 - 40 % vyšší než Eulerova kritická síla  , p emž i 
štíhlost prut  je velmi vysoká a tudíž kolaps prut  je ur en p evážn  stabilitním 
problémem (Graf 6.1). 
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Graf 6.1  Srovnání únosností dosažených p i zat žovacích zkouškách s normativní 

únosností a vztahem pro vzp rnou pevnost N0 podle rovnice (4.2) 

Vliv vysokohodnotného betonu na vzp rnou pevnost je tedy ekonomicky a 
staticky výhodný v p ípad  prut  malých štíhlostí, v opa ném p ípad  je nutné volit 
druh betonu s vysokým modulem pružnosti. Vzp rná pevnost prutu  podle 
rovnice (4.2) vykázala prakticky totožný pr h p i porovnání s pr rnými 
hodnotami získaných z experimentu. 

 
Graf 6.2  Vzp rná únosnost prutu u velkých štíhlostí je ovlivn na Eulerovou 

kritickou sílou, další zvyšování pevnosti betonu bez r stu modulu pružnosti není 
ekonomicky výhodné 

Druhá série t les tvo ená sva ovanými H-profily vykázala výsledky mnohem 
menší vzp rné pevnosti, než bylo o ekáváno (Graf 6.3). Ze závislosti zatížení a 
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etvo ení uprost ed délky prutu je z ejmé, že pruty vykazují mnohem menší 
imperfekce než tomu bylo u válcovaných profil ; rovn ž Soutwellova metoda pro 
ur ení ekvivalentní imperfekce potvrdila tento záv r. Byla provedena také 
numerická analýza, která potvrdila možný vliv reziduálních nap tí na vzp rnou 
pevnost prutu. 

 
Graf 6.3  Pr h závislosti zatížení a p etvo ení uprost ed délky prutu 

Vzhledem ke st ední štíhlosti prutu, lze o ekávat výrazný vliv pevnostního 
problému. Záv re né porovnání normativních únosností obou sérií t les je 
prezentováno v podob  tabulky 6.2. 

Ozn. 
Experiment [kN] Euler 

[kN] 
SN EN 1993-1-1 

[kN] 
Rovnice 

(4.2) [kN] 
Pr rná 
hodnota Ncr Npl,Rk  z * Npl,Rd N0 

T10, T11, T12 883 909,33 1432,12 710,81 840,33 
T13, T14, T15 1213 1377,62 1663,67 769,16 1222,01 
T16, T17, T18 1617 1767,86 2579,35 944,72 1583,92 

H 160 - 04, 05, 06 1873 2607,42 3236,44 1395,71 2332,54 

Tab. 6.2  Srovnávací tabulka 

6.2 HLAVNÍ EXPERIMENT 

U všech sérií zkušebních t les HEA 160 došlo k vybo ení prutu jako celku 
typickému p i vzp rném tlaku. Zkoušené ocelobetonové pruty vykazovaly velmi 
malé imperfekce, kolaps zkušebního t lesa byl náhlý, doprovázený prudkým až 
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explozivním porušením betonové ásti pr ezu v místech nejv tšího namáhání, tj. 
uprost ed prutu. 

V pr hu zat žování bylo sledováno p né p etvo ení uprost ed délky prutu ve 
sm ru p edpokládaného vybo ení v závislosti na vnesené osové síle, u vybraných 
prut  bylo rovn ž monitorováno nap tí na betonové a ocelové ásti (Obr. 6.6). 

   
Obr. 6.6  Zkušební t lesa H4, H5, H6 p i vybo ení 

Objektivní mezní únosnosti dosažené p i zat žovacích zkouškách všech sérií t les 
jsou uspo ádány v Tab. 6.3. 

S 235 S 235 + C 55/67 S 235 + C 70/85 
Ozn. N [kN] Ozn. N [kN] Ozn. N [kN] 
H1 901,39 H7 1801,09 H4 1804,17 
H2 954,82 H8 1706,69 H5 1570,03 
H3 863,57 H9 1811,22 H6 1866,73 

S 355 S 355 + C 55/67 S 355 + C 70/85 
Ozn. N [kN] Ozn. N [kN] Ozn. N [kN] 
H11 947,23 H16 1958,12 H13 1947,54 
H12 1104,54 H17 1830,27 H14 2067,92 
H19 914,55 H18 1697,46 H15 1899,76 

Tab. 6.3  Mezní únosnost zkušebních t les 

Grafické vyjád ení pr hu zat žování p i experimentu a jeho srovnání 
s normovými hodnotami podle [2] a rovnicí pro vzp rnou pevnost  podle (4.2) je 
znázorn no v grafech 6.4. Získané výsledky potvrdily záv ry pilotního experimentu, 
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že návrhové hodnoty podle obecné a zjednodušené metody [2] udávají velmi 
konzervativní hodnoty únosností než experimentáln  ov ená vzp rná pevnost. 
Algebraická rovnice  podle (4.2) udává hodnoty blízké experimentu, do výpo tu 
byla užita pr rná hodnota ekvivalentní imperfekce dané skupiny prut  (Tab. 6.4), 
která byla ur ena pomocí Southwellovy metody. 

Ozna ení Popis Imperfekce 
prutu 

H1, H2, H3 HEA 160 - S 235, BEZ BETONU L / 10032 
H7, H8, H9 HEA 160 - S 235 + C 55/67 L / 4947 
H4, H5, H6 HEA 160 - S 235 + C 70/85 L / 6671 

H11, H12, H19 HEA 160 - S 355, BEZ BETONU L / 2508 
H16, H17, H18 HEA 160 - S 355 + C 55/67 L / 1176 
H13, H14, H15 HEA 160 - S 355 + C 70/85 L / 1700 

Tab. 6.4  Pr rné hodnoty imperfekcí prut  

Pokud tla ený prut vykázal extrémn  malou hodnotu imperfekce, byla tato 
hodnota vy azena a pr r byl po ítán ze zbylých hodnot. 

Pruty bez betonu (H1 – H3) vykazovaly velmi malé imperfekce, zatímco u prut  
s pr ezy tvo enými betonem C 55/67 dochází k výraznému zv tšení vzp rné 
pevnosti avšak rovn ž také ke vzniku v tších imperfekcí. Pruty tvo ené ocelí t ídy 
S 355 vykazovaly již od po átku zat žování v tší imperfekce. 

 
a) 

 
b) 

Graf 6.4  Pr h p etvo ení uprost ed délky prutu v závislosti na vnesené síle pro 
pruty tvo ené kombinací oceli a betonu: a) S 235 + C 70/85, b) S 355 + C 70/85 
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Použití betonu t ídy C 70/85 rovn ž zvýšilo vzp rnou pevnost prutu, avšak oproti 
ekávání nebyl nár st tak markantní. Z hlediska efektivity návrhu u prut  s velkou 

štíhlostí a malými imperfekcemi, lze považovat návrh prut  tvo ených ocelí S 235, 
za návrh hospodárný. Experiment potvrdil, že pruty tvo ené ocelí S 235 byly z ejm  
ovlivn ny p evážn  pevnostním problémem, avšak oproti o ekávání pruty z ocelí 
S 355 vykázaly i p i velmi malých imperfekcích nižší vzp rnou pevnost. Nár st 
vzp rné pevnosti p i užití vysokohodnotných beton  je evidentní. Malé rozdíly mezi 
vzp rnou pevností prut  s betonem C 55/67 a C 70/85 lze p ítat jejich obdobným 
vlastnostem, kdy beton C 70/85 na úkor vzp rné pevnosti vykazoval malou hodnotu 
modulu pružnosti. Další zvyšování pevnosti betonu bez r stu modulu pružnosti není 
ekonomicky výhodné zejména u prut , kde je vzp rná únosnost ovlivn na 
Eulerovou kritickou silou, jako tomu bylo u prut  s jakostí oceli S 355. Záv re né 
shrnutí výsledk  druhé fáze experimentu je provedeno v grafu 6.5 a tabulce 6.5. 
Hodnoty získané z rovnice (6.2) tém  kopírují výsledky experimentu, pr rná 
hodnota ekvivalentní imperfekce dosazovaná do (6.2) je 3623. 

 
Graf 6.5  Grafické porovnání experimentálních výsledk  s normovými hodnotami 

Ozn. 
Experiment [kN] Euler 

[kN] 
SN EN 1993-1-1 

[kN] 
Rovnice 

(4.2) [kN] 
Pr rná hodnota Ncr Npl,Rk  z * Npl,Rd N0 

H1, H2, H3 906,59 1125,60 999,33 705,12 917,22 
H7, H8, H9 1773,00 2314,65 1996,05 968,91 1753,14 
H4, H5, H6 1746,98 2154,42 2190,10 959,66 1856,07 

H11, H12, H19 988,77 1206,67 1702,26 915,45 1070,95 
H16, H17, H18 1828,62 2395,72 2698,97 1195,58 1760,39 
H13, H14, H15 1971,74 2235,48 2893,07 1159,75 1848,53 

Tab. 6.5  Tabulkové porovnání experimentálních výsledk  s normovými hodnotami 
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7 ZÁV RY DISERTA NÍ PRÁCE 

V rámci práce bylo provedeno vyhodnocení a porovnání výsledk , které byly 
stanoveny pro zjišt ní skute ného chování, p emž bylo zjišt no, že základní 
návrhová pravidla jsou odvozena z podklad  výsledk  zkoušek prut  z b žných t íd 
ocelí  a  beton ,  jejich  obecné  principy  lze  užít  i  pro  HSS a  HPC (HSC),  avšak  p i  
srovnání chování b žných a vysokopevnostních materiál  je nutné provést nové 
testy a modifikovat návrhové postupy.  

Návrh podle SN EN 1994-1-1 [2], který je založen na stejných principech jako 
SN EN 1993-1-1 [1], nezohled uje betony vyšších pevností a úpln  pomíjí lepší 

chování HPC a HSS. U áste  obetonovaných H-pr ez  se jednotn  uvažuje pro 
všechny druhy beton  a ocelí p i vybo ení ve sm ru „y-y“ s k ivkou vzp rnosti  a 
ekvivalentní excentricitou = /150. Avšak z provedených experiment  vyplývá, 
že normativní výsledky vzp rné únosnosti prutu jsou až p íliš na stranu bezpe nou a 
pokud bychom se ídili návrhem podle t chto norem, není nár st vzp rné únosnosti 
ocelobetonových prut  ekonomicky výhodný. Graf 7.1 znázor uje pr h k ivek 
vzp rné pevnosti  podle SN EN 1993-1-1[1] a porovnává výsledky 
pilotního a hlavního experimentu.  

 
Graf 7.1  Porovnání pilotního a hlavního experimentu s k ivkami vzp rnosti podle 

[1] 

Válcované profily pilotního experimentu byly ovlivn ny stabilitním problémem 
(únosnost v prostém tlaku je o mnoho vyšší než kritická síla – návrh pr ezu nebyl 
hospodárný), zatímco pr ezy sva ované, které vykázaly nižší únosnost, byly 
ovlivn ny pevnostním problémem (možný vliv reziduálních nap tí). Návrh pr ez  
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hlavního experimentu byl optimalizován, a proto se výsledky experimentu neblíží 
Eulerov  parabole, lze p edpovídat chování prutu ovlivn né kombinací pevnostního 
a stabilitního problému.  

Uvažujeme-li pouze ocelobetonové pr ezy, pak pomocí exponenciální regrese 
získáme k ivku, jejímž p ekrytím dostaneme k ivku vzp rnosti  založenou na 
rovnici (4.2) s hodnotou ekvivalentní imperfekce = /1800 (Graf  7.2).  Tato  

ivka je velice blízká k ivce vzp rnosti , kterou p i hodnot  = /1500  tém  
kopíruje. 

 
Graf 7.2  Proložení exponenciální regrese experimentálních výsledk  

ocelobetonových pr ez  k ivkou vzp rnosti n0 podle rovnice (4.2) 

Podle p edešlých analýz a numerických model  je patrné, že nejv tší vliv na 
vzp rnou pevnost áste  obetonovaného ocelobetonového prutu s imperfekcemi 
má mez kluzu oceli, beton mezi pásnicemi ovliv uje zejména velikost kritické síly. 
Výsledky experimentu však dokazují, že u reálných prut  jsou imperfekce, 
zvýhod ující vyšší mez kluzu, velmi malé, a tedy nedochází k postupnému porušení, 
ale prut kolabuje náhle. Nejd íve je vy erpána únosnost betonu, v této chvíli dojde i 
ke kolapsu prutu (je dosažena maximální osová síla), mez kluzu oceli je dosažena ve 
stejnou dobu (p i malé excentricit  zatížení) nebo d íve (p i velké excentricit  
zatížení), pak následuje vzr st nap tí v oceli a postupná plastizace pr ezu uprost ed 
délky prutu. Prokázal se pozitivní vliv použití ocelí a beton  vyšších pevností na 
zvýšení vzp rné pevnosti prutu. Oproti o ekávání však nár st vzp rné pevnosti 
ocelobetonových prut  p i použití beton  vyšší pevnosti nebyl tak výrazný. 

Zkoušená t lesa s betony nízkých pevností a malých štíhlostí vybo ovala 
postupn  p i nár stu trhlin v tažené oblasti, což charakterizuje pevnostní problém 
ztráty stability. Tomuto zp sobu porušení rovn ž odpovídala kone ná deformace 
prutu, která by se dala p irovnat tvaru „U“. Zatímco t lesa vypln ná betonem vysoké 
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pevnosti i p i vyšších štíhlostech prokazovala velkou tuhost p i rovinném vzp ru, 
ed dosažením mezní únosnosti došlo k ne ekanému vybo ení, p emž došlo k 

odst elení nejvíce namáhané tla ené oblasti betonu. Kone ná deformace by se dala 
charakterizovat tvarem zlomeného prutu do „V“. Kolaps prut  byl vždy náhlý a bez 
varování, což odpovídá prut m ovlivn ných p evážn  stabilitním problémem. 

 
Další sm r výzkumu 

i ešení hlavních cíl  vyplynul jeden hlavní problém, který byl ešen pouze 
okrajov , a to vliv reziduálních nap tí na vzp rnou pevnost ocelobetonových prut . 
Experimentální ov ování by m lo být zam eno na sva ované H-profily z plech  

tších a menších tloušt k, p emž bude sledován vliv použití vysokopevnostních 
ocelí na vzp rnou pevnost. 

Dalším problémem, který je pot ebné rozvést, je vliv reologického chování betonu 
na vzp rnou pevnost. Smrš ování p i vysychání betonu vnáší do ocelobetonového 
prutu p ídavná namáhaní nebo, jako v našem p ípad , dojde ke vzniku výsušných 
trhlin, které mohou mít rovn ž vliv na únosnost sloupu. 
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ABSTRACT 
The main objective of this thesis is the verification of the buckling strength of the 

composite compression members which were made from high-strength materials. 
This thesis is divided into four main chapters which are interconnected. The first 
chapter summarizes the current state of the problem of the compression members. 
The basis of this part is the elementary theories and researches, the task of this text 
is attempted to understand and obtain normative procedures which are important for 
practical use. The second part deals with the theoretical analysis of composite 
column, mainly with the examination of the individual effects on the buckling 
strength. The result of the first and the second parts is analytical algebraic equations 
which determine the buckling strength of the member. The third part contains the 
numerical analysis, which leads to create a numerical model of the compression 
column.  The numerical model is used for the verification of the theoretical analysis 
and for the investigation of the behaviour of the column loaded by axial force. The 
last part deals with the experimental verification of the previous analyses. There are 
tested  various  types  of  the  composite  columns,  which  were  made  of  steel  with  a  
yield strength up to 455 MPa and of the concrete with a cube compression strength 
up to 102 MPa. Experimental results confirmed the high reliability of centrally 
loaded column and every tested columns failed by flexural buckling. 

The final step is evaluation and comparison of the results obtained from previous 
four parts. It was founded that design criteria for centrally loaded steel-concrete 
column are too conservative and design relationships doesn´t use the positive 
properties of high-strength materials for economic design. 
 




