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ABSTRAKT 

Doktorská práce se zabývá problematikou zesílení železobetonových sloupů ovinutím FRP 
tkaninou. Jejím cílem je na základě provedených analytických studií, numerických simulací 
a výsledků experimentálního programu popsat princip ovinutí s ohledem na použitý typ FRP 
materiálu. Díky tomu bylo možné prezentovat postup pří návrhu ovinutí, který výstižně predikuje 
chování ovinutých sloupů. Současně s tímto jsou do návrhu zahrnuty i některé vlivy omezující 
účinek ovinutí (např. způsob ovinutí, počet vrstev laminátu, štíhlost prvku aj.). Práce uvádí základní 
informace o FRP materiálech a jejich vlastnostech, podává přehled o návrhových přístupech ovinutí 
sloupů kompozitní tkaninou, přičemž poukazuje na nedostatky návrhového předpisu ČSN EN 1992-
1-1. Na vzorovém příkladu je upozorněno na značný rozptyl vlastností ovinutého betonu 
stanovených dle vybraných přístupů, které komplikují návrh tohoto způsobu zesílení. 
Experimentální program sloužil k ověření základních principů ovinutí a prostřednictvím vysokých 
sloupů umožnil popis chování v takřka celém rozsahu interakčního diagramu. Závěry práce 
poskytují informace o možném dalším směřování v oblasti výzkumu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Železobetonový sloup, zesílení ovinutím FRP tkaninou, FRP kompozit, trojosý stav napjatosti, 
numerické modelování. 

ABSTRACT 

The doctoral thesis deals with the strengthening of reinforced concrete columns by FRP fabric 
wrapping. Its aim is to describe the principles of confinement based on the analytical study, 
numerical simulations and the results of the experimental program. The description of 
the confinement philosophy is made with respect to the type of FRP material used. It was therefore 
possible to present a design process of confinement, which accurately predicts the behaviour of the 
confined columns. At the same time, some effects limiting the effect of confinement (e.g. the method 
of wrapping, the number of FRP fabric layers, the slenderness of the element, etc.) are included 
in the design. The dissertation also presents basic information about FRP material and its properties 
and gives an overview of design approaches of the FRP confined columns. The dissertation also 
pointing out the shortcomings of the design code ČSN EN 1992-1-1. The stated example highlights 
the significant variation in properties of confined concrete determined by selected approaches. This 
variation of properties complicates the design of this strengthening method. The experimental 
program was used to verify the basic principles of confinement and, through high columns, allowed 
a description of the behaviour in almost the whole range of interaction diagram. The conclusions 
of the work provide information on possible future research direction. 

KEYWORDS 
Reinfoced concrete column, strengthening by confinement with FRP fabric, FRP composites, 
triaxial state of stress, numerical modeling. 
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1. ÚVOD 
Zesilování představuje relativně levné, rychlé a elegantní řešení zabezpečení konstrukce tak, 

aby vyhovovala na ni kladeným požadavkům a bylo tak umožněno její další užívání. Rozsah 
a způsob rekonstrukce ze statického hlediska vychází z konstrukčního systému, resp. typu nosného 
prvku, jeho aktuálního stavu a ze způsobu namáhání. Obecně lze říci, že rekonstrukci definuje 
soubor požadavků na estetiku, časovou, technologickou a finanční náročnost. 

Zesílení musí zajistit požadovanou únosnost a trvanlivost zesilovaných prvků, přitom volba 
způsobu zesílení vychází z požadavků rekonstrukce. Jeho účinnost je kromě jiného limitována 
dostupnými technologiemi a zesilujícími materiály. Progresivní FRP1 materiály přináší do oblasti 
zesilování nové možnosti návrhu a aplikace. Díky svým vlastnostem se jejich použití při porovnání 
s „klasickými“ materiály (beton, ocel) v některých případech jeví jako výhodnější. 

Sloupy, jakožto svislé převážně tlačené prvky, lze s výhodou zesilovat pomocí ovinutí. Tento 
způsob zesílení umožňuje víceosé působení prvku (trojosý stav napjatosti), což vede k celkovému 
zvýšení únosnosti a duktility. Vhodnou alternativu k ovinutí s využitím obetonované betonářské 
výztuže ve formě hustě umístěných třmínků, nebo šroubovice s malým stoupáním představuje 
ovinutí FRP tkaninou. Aplikace FRP tkaniny zajišťuje vyšší účinnost ovinutí. Na druhou stranu 
pro tento ve stavebnictví relativně nový materiál nejsou často připraveny návrhové postupy, nebo 
tyto podávají nepříliš přesné výsledky. Samotný návrh zesílení se tak stává pro rozdílnost přístupů 
velmi obtížný. 

Disertační práce se zaměřuje na popis chování sloupů ovinutých FRP tkaninou a na některé 
faktory, jež limitují výsledný účinek ovinutí. Z hlediska problematiky trojosého stavu napjatosti je 
blíže rozebráno působení tkaniny v různých modifikacích a jejich vliv na velikost příčného tlaku, 
který podmiňuje víceosé působení prvku. 

2. CÍL PRÁCE 
Disertační práce se zabývá zesílením železobetonových sloupů kruhového průřezu ovinutím FRP 

tkaninou. Jejím cílem je na základě provedených studií výstižně popsat chování ovinutých sloupů 
a rovněž poukázat na některé faktory, jež limitují účinnost tohoto způsobu zesílení (např. aktivace 
ovinutí, vliv štíhlosti, vliv způsobu zesílení apod.). Účinnost ovinutí závisí na vzniku trojosého stavu 
napjatosti, resp. na míře vyvozeného příčného tlaku. Jeho velikost ovlivňují jak parametry sloupu, 
parametry zesilujícího materiálu, tak i způsob namáhání. Veškeré poznatky z řešení práce posloužily 
k úpravě návrhového postupu, který predikuje chování ovinutých sloupů v takřka celém rozsahu 
interakčního diagramu. Toto řešení tak respektuje chování nejen v oblasti převládajícího tlaku, ale 
zohledňuje také vliv ohybového namáhání. 

Cíle práce: 
• zhodnocení výstižnosti predikce chování ovinutých sloupů dle zvolených existujících 

přístupů (i se zahrnutím vybraných normativních předpisů); 

                                                 
1 FRP – „fibre reinforced polymers“ – nekovové kompozitní materiály, jež tvoří vlákny vyztužené polymery. Při zesilování 

se nejčastěji uplatňují kompozity vyztužené skleněnými vlákny (GFRP), nebo uhlíkovými vlákny (CFRP). 
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• provedení experimentálních zkoušek. Cílem je verifikace teoretického chování ovinutých 
sloupů se zahrnutím limitujících faktorů a jejich následném zohlednění v návrhovém 
přístupu v souladu s platným normativním předpisem; 

• matematické modelování řešené problematiky. Porovnání výsledků predikovaného 
a experimentem zjištěného chování sloužilo k optimalizaci návrhového postupu (únosnosti 
porovnávány pomocí interakčních diagramů). 

3. PRINCIP OVINUTÍ A SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 
Před vlastním popisem chování sloupů ovinutých FRP tkaninou je nezbytné uvést základní 

informace o FRP kompozitech, neboť tyto podmiňují chování ovinutých sloupů. Použití FRP 
materiálů ve stavebnictví se datuje do 70. let minulého století, kdy se začaly používat jako vhodná 
alternativa k oceli při zesilování stávajících konstrukcí (počáteční aplikace jsou spojené se 
zesilováním mostů a seismickým zodolněním konstrukcí [10]). Následný výzkum umožnil vytvoření 
návrhových postupů, což vedlo k rozšíření FRP materiálů ve stavební praxi. 

3.1. FRP MATERIÁLY 

Kompozitní FRP materiály jsou tvořeny nosnými vlákny (pevná fáze) a polymerovou matricí 
(kapalná fáze). Vlákna tvoří nosný prvek kompozitu a vyznačují se lineárně pružným chováním až 
do křehkého porušení. Matrice tvoří pojivový a ochranný prvek kompozitního materiálu. Jako pojivo 
zajišťuje celistvost kompozitu, kdy k sobě váže jednotlivá vlákna a zabezpečuje přenos namáhání 
do celého průřezu.  Jako ochranná vrstva chrání vlákna před vlivy okolního prostředí a proti 
mechanickému porušení. Po zatvrdnutí matrice udává konečný tvar kompozitu, a především 
společně s typem a množstvím nosných vláken určuje jeho výsledné fyzikálně-mechanické 
vlastnosti a ovlivňuje jeho chování (obr. 1) [13].  

 

obrázek 1. Idealizovaný pracovní diagram FRP kompozitu a jeho jednotlivých složek [13] 

FRP tkaniny se vyrábí tkaním či sešíváním suchých neimpregnovaných nosných vláken. 
Výsledné vlastnosti získávají kompozity po impregnaci polymerní matricí a jejím následném 
vytvrzení – laminát FRP tkaniny. Tkaniny se nejčastěji vyrábějí ze skleněných (GRFP – glass fibre 
reinforced polymer) a uhlíkových (CFRP – carbon fibre reinforced polymer) vláken. Uspořádání 
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FRP kompozitu předurčuje jeho ortotropní chování, které se projevuje různými hodnotami 
materiálových charakteristik ve směru orientace vláken a ve směru kolmém na vlákna. V podélném 
směru jsou materiálové charakteristiky určovány zejména vlastnostmi vláken, zatímco v příčném 
směru jsou vlastnosti kompozitu dané parametry matrice (výsledné mechanické parametry určované 
ve směru vláken dosahují násobně vyšších hodnot než ve směru kolmém na vlákna) [1]. 

Kompozitní materiály na bázi FRP umožňují provádět zesílení novými postupy a s využitím 
nových technologií, a rozšiřují tak možnosti sanace nosných prvků. Díky svým vlastnostem 
odstraňují některé nedostatky použití klasických materiálů. Kompozity jsou dobré izolanty (nevedou 
tepelnou ani elektrickou energii) a disponují vysokou odolností vůči působení agresivních vlivů 
vnějšího prostředí [13]. Způsob výroby tkaniny a výsledného laminátu zaručuje nízkou hmotnost 
a vysokou tvarovatelnost, které snižují pracnost při manipulaci a provádění. Vysoká pevnost v tahu 
a značná přetvárnost umožňují dosáhnout vyšší účinnosti zesílení.  

Na druhou stranu mezi nevýhody FRP kompozitů patří nižší modul pružnosti, náchylnost matrice 
k dotvarování, degradace při působení teplot (nízké teploty vedou k popraskání matrice, vysoké 
teploty k její degradaci) a degradace některých typů FRP materiálů vlivem působení UV záření [13]. 
Další nevýhodou těchto materiálů, která brání jejich dalšímu rozšíření do stavební praxe, je 
neznalost vlastností z hlediska krátkodobého a především dlouhodobého působení, a také absence 
návrhových postupů. 

I přes výše uvedené nevýhody je použití FRP materiálu v některých/specifických případech 
opodstatněné a prohloubení znalostí o jejich chování společně s návrhovými postupy napomohou 
k jejich běžnějšímu užívání. 

3.2. PRINCI OVINUTÍ 

Princip zesílení ovinutím spočívá v zajištění působení prvku ve stavu víceosé napjatosti. Přechod 
ovinutého prvku z jednoosého do víceosého namáhání závisí na vyvození příčného tlaku a na jeho 
velikosti (obr. 2). Příčný tlak vzniká následkem příčného přetváření prvku vlivem aplikace zatížení, 
kterému brání zesilující vrstva ovinutí. Příčná deformace prvku napíná ovíjející vrstvu, která působí 
na prvek radiální složkou napětí – příčným tlakem neboli přítlakem σl (fl) [10], [12]. Pro sloup 
kruhového průřezu zesíleného plnoplošným ovinutím FRP tkaninou lze příčný tlak vyjádřit pomocí 
jednoho z hlavních napětí popisujících trojosý stav napjatosti pomocí rovnice [1] 
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kde symboly označují vlastnosti zesilujícího materiálu a geometrii zesilovaného prvku: 

Dsl  průměr zesilovaného sloupu; 

Ef,  modul pružnosti tkaniny; 

tf tloušťku vrstvy tkaniny; 

εf přetvoření tkaniny. 
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obrázek 2. Princip působení ovinutí – příčný tlak 

Zesílení ovinutím podstatným způsobem mění chování zesilovaného prvku, u kterého dochází 
ke zvýšení jeho únosnosti a duktility. Změna chování je podmíněna vznikem trojosého stavu 
napjatosti. V závislosti na aktivaci ovinutí sloup postupně přechází z jednoose namáhaného průřezu 
na průřez působící v režimu trojosé napjatosti. S uvážením základních fyzikálně mechanických 
principů je zřejmé, že při osovém zatížení prvku dochází k jeho svislé a také k příčné deformaci, 
která je úměrná velikosti Poissonova součinitele. U nezesíleného prvku vznik svislých trhlin 
rozděluje průřez na několik samostatně působících částí, které determinují jeho tlakovou únosnost. 
U ovinutého prvku je v důsledku omezení příčné deformace oddálen vznik a následný rozvoj těchto 
trhlin. Průřez prvku působí jako „celistvý“ (průřez účinně ovinutého jádra) až do selhání zesilující 
vrstvy ovinutí. Ta je vlivem příčné deformace prvku tažena a působí na průřez příčným tlakem. 
Tento stav lze popsat trojosou napjatostí. Velikost příčného tlaku ovinutí bránící příčné deformaci 
je při zanedbání kvality provedení závislá na tuhosti ovinutí a přímo úměrná velikosti příčných 
deformací. Výsledkem ovinutí je zlepšení mechanických vlastností materiálu ovinutého prvku, které 
je zobrazeno na pracovním diagramu ovinutého betonu s bilineárním průběhem (viz obr. 3, 
uvažováno dle [10]). 

 

 

obrázek 3. Pracovní diagram neovinutého a ovinutého betonu [10] 
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Faktory ovlivňující účinek ovinutí 

Účinnost zesílení ovinutím závisí na velikosti příčného tlaku, tj. na schopnosti ovinutí vzdorovat 
tahovým silám vyvolaným příčným přetvořením zesilovaného sloupu. Velikost příčného tlaku je 
při zajištění dokonalé soudržnosti mezi ovinutím a betonem sloupu ovlivněna: 

• parametry ovíjejícího materiálu 

Ty determinují návrh a způsob zesílení, náročnost jeho provedení, a především rozhodují 
o výsledném účinku zesílení. Vysoká tahová pevnost, značná přetvárnost a lineární chování FRP 
tkanin až do porušení umožňují dosáhnout vysoké hodnoty příčného tlaku. Nelze ale počítat 
s charakteristikami získanými z tahových zkoušek, ale v případě ovinutí je nutné je redukovat.  

Redukce účinnosti ovinutí souvisí také s tzv. aktivací ovinutí, při které je část přetvoření prvku 
spotřebována na narovnání vláken tkaniny. Aktivace se projevuje shodným průběhem pracovního 
diagramu neovinutého a ovinutého betonu v oblasti nízkých přetvoření a souvisí se zvlněním 
tkaniny při výrobě a provedení ovinutí a také s nižším modulem pružnosti laminátu FRP tkaniny.  

V závislosti na způsobu ovinutí a orientaci nosných vláken je opět nutné redukovat účinnost 
ovinutí. Tkaninou je možné zesílit prvek lokálně nebo celoplošně, což se projeví v účinně ovinuté 
ploše průřezu. Na rozdíl od celoplošného ovinutí dochází u lokálního zesílení k eliminaci příčného 
tlaku v neovinutých místech [12]. Pokud nejsou vlákna tkaniny orientovaná přímo ve směru 
namáhání, ale například v důsledku kontinuálního ovinutí dochází k jejich odklonu pod úhlem 
daným stoupáním šroubovice, klesá s rostoucím úhlem odklonu jejich schopnost bránit příčné 
deformaci betonu. Odklon vláken způsobí méně příznivé rozdělení napětí mezi složky osového 
tahu, tlakového namáhání v příčném směru a smykového namáhání; 

• parametry zesilovaného prvku 

materiálové charakteristiky betonu, tvar a rozměry průřezu a v neposlední řadě štíhlost sloupu 
ovlivňují výsledný efekt ovinutí. U betonu s rostoucí pevností většinou klesá jeho duktilita [11], 
což vede k redukci přetvoření průřezu a využití tkaniny. Důsledkem tohoto efektu je snížení 
příčného tlaku a tím i účinnosti ovinutí. 

Nejvhodnější tvar pro zesílení ovinutím představuje kruhový průřez, u kterého při centrickém 
zatížení dochází k rovnoměrnému působení příčného tlaku po obvodu sloupu. U ostatních průřezů 
dochází v místech změn tvaru průřezu ke koncentraci příčného tlaku, který zapříčiní vznik neúčinně 
ovinutých částí průřezu a následný pokles účinnosti ovinutí [2], [12]. Velikost příčného tlaku 
ovlivňuje i velikost průřezu, kdy s rostoucím průměrem/délkou hrany klesá výsledný účinek ovinutí. 

Štíhlost sloupu ovlivňuje účinnost ovinutí, když redukuje velikost příčného tlaku vlivem nižšího 
využití tkaniny [7]. V důsledku přídavného ohybového namáhání (účinku II. řádu) se konstantní 
tlakové napětí po výšce průřezu mění na lineární s převládajících tlakem/tahem na jedné straně 
průřezu. Výsledkem tohoto namáhání je nerovnoměrné rozdělení příčného tlaku po obvodu 
zesilovaného prvku. Dochází tak k rozdělení tkaniny na taženou a tlačenou část, ve které tato 
nepůsobí. S rostoucí štíhlostí sloupu proto klesá výsledný účinek ovinutí [6]; 

• způsobem namáhání 

V důsledku působení excentricit od konstrukčního a materiálového uspořádání, nepřesností 
při provádění apod. dochází k ohybovému namáhání sloupu. Podobně jako v případě vlivu štíhlosti 
dochází k nerovnoměrnému rozložení napětí po průřezu a k eliminaci příčného tlaku, resp. ovinutí. 
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Limitující vlivy společně s kvalitou provedení představují souhrn faktorů, které musí být 
zohledněny při návrhu ovinutí (často zavedením redukčních součinitelů). Tyto faktory tak spolu se 
základními principy ovinutí definují použitelnost metody zesílení ovinutím FRP tkaninou. 

3.3. AKTUÁLNÍ STAV POZNÁNÍ 

Účinky zesílení ovinutím se vyjadřují změnou charakteristik betonu a jeho pracovního diagramu, 
kdy je používáno označení ovinutý beton. V návrhu je tato změna zohledněna stanovením tlakové 
pevnosti ovinutého betonu fcc a jeho mezního poměrného přetvoření εcc. Existuje celá řada 
konstitutivních vztahů pro stanovení účinků ovinutí, jejichž prvotní odvození vychází z betonu 
ovinutého ocelí (Richard a kol. 1928). Postupné zpřesnění modelů (např. Mander a kol. 1988 
relativně přesně popsal zvýšení příčného tlaku vlivem ovinutí ocelí) a jejich aproximace na použití 
FRP materiálů (např. Popovics 1973 vytvořil model aktivního ovinutí s betonem působícím 
v trojosém stavu napjatosti) vedly k rozdílnému popisu chování ovinutého betonu [5]. Prvotní 
modely ovinutého betonu nezohledňovaly odlišné chování oceli a FRP kompozitů a nebyly tak 
schopné postihovat limitní faktory snižující účinnost ovinutí. 

Přístup normativních předpisů a směrnic vychází ze stavu poznání v době jejich vzniku. 
Průkopníky používání FRP materiálů jsou USA, Japonsko a Kanada. Proto mezi předpisy, které 
zohledňují používání FRP materiálů, patří americký směrnice ACI 440.2R [10], kanadská směrnice 
CSA S806 (resp. výukový modul ISIS No. 4), ale také např. italský předpis CNR-DT 200/2004 [9] 
nebo evropská směrnice FIB Bulletin no. 14 [12]. Tyto podávají doporučení pro návrh a provádění 
konstrukcí s FRP materiály. Zavádí řadu redukčních součinitelů zohledňujících limitující faktory 
(např. tvar průřezu, typ materiálu, způsob zesílení i namáhání, vliv okolního prostředí apod.). 
Definují interval příčného tlaku, ve kterém lze uvažovat příznivý efekt ovinutí. 

Aktuálně platná norma pro navrhování betonových konstrukcí ČSN EN 1992-1-1 [11] pojem 
ovinutého betonu řeší ve stručném odstavci. Model ovinutého betonu je odvozen pro ovinutí 
ocelovou výztuží a je popsán parabolicko-rektangulárním pracovním diagramem. Obdobně jako 
výše uvedené směrnice stanovuje minimální velikost příčného tlaku, od kterého lze počítat 
s příznivým účinkem ovinutí. Norma nedefinuje, jakým způsobem se příčný tlak stanoví. Tento 
předpis není připraven na použití FRP materiálů a pro řešený způsob zesílení není zcela vyhovující. 

 Problematika predikce chování ovinutého betonu je poměrně složitá, což demonstruje nesoulad 
v návrhových modelech. Tento pramení jednak z postupného rozšiřování znalostí o dané 
problematice a nutnosti implementovat výsledky výzkumu do návrhových algoritmů, a jednak 
z obtížné formulace vztahů vystihujících interakci ovinutí a betonu. I přes skutečnost, že se jedná 
o relativně nový materiál, byla vytvořena celá řada výpočtových modelů predikujících chování 
sloupů ovinutých FRP materiály, které je možné dle [3] rozdělit do dvou kategorií: 

• Návrhově orientované (empirické) modely 

Pracovní diagramy predikující chování sloupů ovinutých FRP tkaninou a vztahy pro určení 
výsledných vlastností ovinutého betonu byly odvozeny na základě regresní analýzy výsledků 
experimentálních zkoušek. Přesnost těchto modelů je limitována rozsahem prováděných 
experimentálních prací a konfigurací zatěžovacích zkoušek. Jejich výstižnost byla následně ověřena 
analytickou studií porovnávající predikované a reálné chování. Návrhově-orientované výpočtové 
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modely se dělí podle tvaru pracovního diagramu na parabolické, bilineární a kombinací předchozích 
dvou typů. 

• Analyticky orientované (numerické) modely  

Výpočtové modely byly odvozeny na základě řady analytických studií a numerických simulací 
chování sloupů ovinutých FRP tkaninou. Analyticky orientované modely jsou založeny na interakci 
vnějšího obalu (FRP ovinutí) a vnitřního betonového jádra. Jejich řešení vychází z rovnosti sil 
a kompatibility přetvoření mezi těmito elementy, při kterém se využívá přírůstková iterační metoda 
Oproti návrhově-orientovaným modelům představují univerzálnější řešení. Jejich přesnost závisí 
na správném popisu chování FRP tkaniny a betonu. Výstižnost navrženého řešení bývá ověřována 
porovnáním predikovaného a skutečného chování ovinutých prvků (porovnáním dat z provedených 
experimentálních prací). 

Většina provedených studií vycházela z krátkodobých zkoušek vzorků zatížených dostředným 
tlakem („centrický tlak“). Zkušební vzorky tvořily převážně masivní prvky s poměrem výšky 
k průměru či příčnému rozměru 2:1. Tato konfigurace zatěžovacích zkoušek byla volena s ohledem 
na sledované cíle, které v počátcích výzkumu představovaly stanovení základních charakteristik 
ovinutého betonu. Přesnější predikce chování ovinutých sloupů byly zkoumány ojediněle – např. [4] 
zkoumaly vliv excentrického zatěžování, [6] studovali chování sloupů reálné geometrie, 
resp. chování štíhlých ovinutých sloupů. Přehled vybraných přístupů je uveden v tab. 1. 

tabulka 1. Přehled vybraných přístupů pro stanovení charakteristik ovinutého betonu 
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tabulka 2. Přehled vybraných přístupů pro stanovení charakteristik ovinutého betonu 

 

 

 

4. EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM 
Experimentální program, sloužící k popisu reálného chování sloupů ovinutých FRP tkaninou, byl 

rozdělen do dvou částí. První část zjišťovala vlastnosti FRP tkaniny, jejichž znalost je nezbytná 
pro stanovení výsledných vlastností ovinutého betonu. Druhou část tvořily zatěžovací zkoušky 
zkušebních vzorků sloupů zesílených ovinutím FRP tkaninou. Zkušební vzorky byly rozděleny 
do několika sad podle štíhlosti a průměru prvku. Tato konfigurace umožnila postihnout řadu vlivů 
limitujících účinnost ovinutí, jako např. vliv velikosti průřezu, vliv štíhlosti, vliv vrstvení tkaniny 
apod. Veškeré výzkumné činnosti se týkaly pouze krátkodobého chování prvků při statickém 
zatížení. 
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4.1. VLASTNOSTI LAMINOVANÉ FRP TKANINY 

Vlastnosti laminované FRP tkaniny byly zjišťovány tahovou zkouškou dle předpisu ACI 440.3R. 
Zkušebních vzorky byly vyrobeny laminací uhlíkové tkaniny s ozn. SikaWrap – 600 C/120 
s použitím epoxidové pryskyřice Sikadur 300. Jedná se o jednosměrně tkanou prošívanou tkaninu 
z těžkých uhlíkových vláken střední pevnosti určenou pro mokrý způsob laminace. Do vyhodnocení 
byly uvažovány vzorky s očekávaným způsobem porušení přetržením tkaniny. Zjištěné vlastnosti 
laminované FRP tkaniny jsou patrné z tab. 2, kde jsou pro porovnání uvedeny i hodnoty od výrobce. 

tabulka 3. Mechanické vlastnosti laminátu CFRP tkaniny SikaWrap – 600 C/120 

SikaWrap – 600 C/120 
modul pružnosti 

Ef [GPa] 
tahová pevnost 

ffu [MPa] 
max. přetvoření 

εfu [%] 

S
ik

a
C

Z
, 

s
.r

.o
. 

CFRP suché vlákno 242 3800 1,55 

Sikadur 300 3,5 45 1,50 

laminát FRP – střední hodnoty1) 50 576,92 - 

laminát FRP – návrhové hodnoty2) - 307,69 0,60 

střední hodnoty z tahové zkoušky 86,42 702,29 0,813 

Poznámka:  1) hodnoty stanoveny pro tloušťku laminátu 1,3 mm 

 2) návrhové hodnoty podle výrobce 

4.2. KRÁTKÉ OVINUTÉ SLOUPY 

Krátké sloupy tvořily vzorky kruhového průřezu s poměrem výšky k průměru prvku 2:1 (štíhlost 
λ = 8). Zatěžovány byly „centrickým“ tlakem. Celkem byly vyhotoveny tři sady z betonu třídy 
C30/37, z nichž každá sada sestávala minimálně ze 4 vzorků (1x referenční + min. 3x ovinutý příčně 
orientovanou tkaninou). Dvě sady zkušebních vzorků byly vyrobeny z prostého betonu o průměrech 
100 a 185 m. Tyto byly dále rozlišeny počtem ovíjejících vrstev tkaniny (1 vs. 3 vrstvy). Třetí sada 
byla vyrobena ve variantě železobetonu s průměrem vzorku 200 mm. Sada železobetonových 
vzorků byla vyztužena 6 ks podélné výztuže profilu 8 mm s krytím cca 25 mm, příčnou výztuží ve 
tvaru šroubovice obepínající hlavní nosnou výztuž o průměru prutu 6 mm s výškou závitu 150 mm 
(ocel třídy B 500). Vzorky této sady byly ovinuty jednou vrstvou příčně orientované FRP tkaniny. 
Zesílení sloupů bylo provedeno příčně orientovanou CFRP tkaninou SikaWrap –  600 C/120 v celé 
ploše. Zatěžovací zkoušky ověřovaly základní předpoklady ovinutí a současně postihovaly vliv 
způsobu zesílení (vliv počtu vrstev FRP tkaniny) a velikosti vzorku (vliv průměru sloupu).  

    

a) referenční b) ovinutý c) referenční d) ovinutý 

obrázek 4. Porušení vzorků krátkých sloupů z prostého betonu (a),b)) a z železobetonu (c), d)) 
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Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek krátkých sloupů prokázalo účinnost ovinutí FRP tkaninou, 
kdy došlo ke zvýšení únosnosti i duktility ovinutých vzorků. V případě vzorků z prostého betonu 
o průměru 100 mm došlo ke zvýšení únosnosti z původních 36,39 MPa (referenční vzorek) 
na průměrných 93,55 MPa (nárůst únosnosti o více než 250 %). U vzorků o průměru 185 mm se 
účinnost ovinutí vlive nárůstu průměru snížila. Únosnost u těchto vzorků vzrostla z původních 
35,32 MPa (referenční vzorek) na 67,05 MPa (zvýšení únosnosti o cca 190 %). Pří tří vrstvém 
ovinutí došlo k očekávánému zvýšení účinnosti ovinutí. U vzorků o průměru 100 mm vzrostla 
únosnost na průměrných 157,91 MPa (představuje navýšení o více než 400 %), resp. u vzorků 
o průměru 185 mm došlo ke zvýšení únosnosti na hodnotu 114 MPa (navýšení o více než 300 %). 

Železobetonové vzorky o průměru 200 mm dosahovaly navýšení únosnosti o více než 200 %, 
když se únosnost zvýšila z původních 34,55 MPa na 75,84 MPa. Potvrdil se také nárůst duktility 
prvku, kdy v porovnání s neovinutými vzorky došlo k výraznému nárůstu přetvoření při dosažení 
maximální únosnosti na téměř čtyřnásobek (z průměrné hodnoty 2,41 ‰ u referenčních vzorků 
na hodnotu 9,59 ‰ u ovinutých vzorků – patrné z obr. 5). 

 

obrázek 5. Pracovní diagram krátkých železobetonových sloupů 

4.3. VYSOKÉ OVINUTÉ SLOUPY 

Poslední část experimentálního programu navazovala na studium chování krátkých sloupů a svou 
náplní rozšiřovala oblast poznání řešené problematiky. Vhodná konfiguraci zatěžovací zkoušky 
umožnila popsat chování prvku přecházejícího ze zcela tlačeného průřezu až po průřez s výraznou 
taženou částí. Cílem zatěžovacích zkoušek vysokých sloupů bylo stanovit účinek ovinutí FRP 
tkaninou u vysokých štíhlých prvků, postihnout tak vliv štíhlosti sloupu a popsat chování přes takřka 
celý interakční diagram.  

Zkušební vzorky tvořily vysoké železobetonové sloupy kruhového průřezu o průměru 200 mm 
a výšce 2900 mm (štíhlost λ = 58). Pro možnost porovnání a extrapolaci dosažených výsledků svou 
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geometrií (kromě výšky), použitými materiály, způsobem vyztužení i provedením zesílení 
odpovídaly prvku použitému při studiu krátkých železobetonových sloupů. Díky různému 
uspořádání FRP tkaniny bylo možné navíc experimentálně ověřit vliv orientace vláken (jednosměrné 
vs. obousměrné působení tkaniny) a počtu vrstev FRP tkaniny. Sasa vysokých sloupů byla navíc 
rozdělena podle pevnosti betonu, 19 ks vzorků bylo zhotoveno z betonu C 30/37 a 4 ks vzorků bylo 
zhotoveno z betonu vyšší pevnostní třídy C55/67 (ozn. HPC beton). Porovnání dosažených výsledků 
tak umožnilo popsat i vliv pevnosti betonu na účinnost ovinutí. 

Pro dostatečný popis chování ovinutých sloupů byly zvoleny čtyři režimy zatěžování kombinací 
normálové síly a ohybového momentu, které postihovaly oblasti tlakového i ohybového porušení 
(patrné z obr. 6). Intenzity zatížení při zatěžovacích zkouškách vycházely z provedené teoretické 
studie chování prvků a byly stanoveny v těchto hodnotách: 

- F1 = Fmax – zatěžování normálovou tlakovou osovou silou až do porušení, při kterém je celý 
průřez tlačený (teoreticky odpovídá bodu 0. v interakčním diagramu – dostředný tlak); 

- F2 = 2/3.Fmax; F3 = 1/2.Fmax; F4 = 1/10 až 1/12.Fmax – zatěžování kombinací tlakové síly 
a ohybového momentu. Kde Fi představují požadovanou úroveň tlakové síly, po jejímž 
dosažení je vzorek zatěžován ohybovým namáháním až do porušení. 

 
 

obrázek 6. Režim zatěžování vysokých sloupů (vlevo), reálné provedení zatěžovací zkoušky (vpravo) 

V závislosti na očekávaném přínosu zesílení ovinutím FRP tkaninou byl volen různý počet 
zkušebních vzorků v dané sérii. Pro porovnání účinků ovinutí byl ponechán 1 ks sloupu od každé 
třídy betonu bez zesílení, tyto sloužily jako referenční vzorek. Zatěžovací zkouška probíhala 
v silovém režimu, tzn. sestávala z jednorázového postupného zvyšování síly po krocích 
až do porušení. V případě kombinovaného namáhání byla nejprve po krocích dosažena úroveň 
tlakové síly, teprve potom byla plynule vnášena síla působící ve vertikálním směru až do selhání 
vzorku. Výsledky zkoušek vysokých sloupů jsou prezentovány společně s numerickou simulací 
a analytickou studií níže v textu. 
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Provedené experimenty přinesly následující poznatky: 

- provedení experimentů krátkých sloupů potvrdilo základní princip ovinutí, kdy výrazně 
vzrostla únosnost i duktilita ovinutých vzorků. Vlivem ovinutí došlo ke změně chování vzorku 
během zatěžování a také ke změně způsobu porušení, které nastává v okamžiku přetržení 
laminátu FRP tkaniny. Zároveň se potvrdil vliv velikosti průměru sloupu a vrstvení tkanin na 
účinnost ovinutí, která vzrůstá se vzrůstajícím počtem FRP tkaniny a se zmenšujícím se 
průměrem sloupu. Ze záznamu zkoušek (přetvoření tkaniny) je patrný lineární nárůst příčného 
tlaku až do křehkého porušení FRP tkaniny (koresponduje s lineárně-pružných chováním 
tkaniny); 

- projevila se tzv. aktivace ovinutí, která se projevuje shodným průběhem pracovních diagramu 
neovinutého a ovinutého betonu (část přetvoření se spotřebuje na narovnání vláken tkaniny); 

- limitní přetvoření při přetržení laminátu FRP tkaniny dosahuje při ovinutí v porovnání 
s tahovými zkouškami nižších hodnot, což způsobuje odlišné namáhání a současně potvrzuje 
předpoklad nutnosti uvažování přetvoření ovinuté FRP tkaniny; 

- účinnost ovinutí FRP tkaninou byla prokázána i v případě vysokých sloupů, u kterých 
ale v důsledku štíhlosti došlo ke značnému snížení příznivého efektu ovinutí. Vysoké sloupy 
jsou oproti krátkým sloupům namáhány kombinací tlakové sily a ohybového momentu. Toto 
namáhání snižuje velikost příčného tlaku a eliminuje tak zvýšení únosnosti vlivem ovinutí. 
Účinek ovinutí se projevil především v podstatném nárůstu duktility; 

- zesílení vzorků aplikací příčné i podélné vrstvy tkaniny (simulace obousměrné tkaniny) vedlo 
ke zvýšení ohybové únosnosti prvku. Tkanina s podélně orientovanými vlákny působí jako 
přídavná podélná výztuž, která se aktivně podílí na únosnosti vzorku jen v případě jejího 
tahového namáhání (využití vzrůstá s rostoucím vybočením/průhybem vzorku); 

- vliv pevnosti betonu byl popsán pomocí porovnání ohybové únosnosti, resp. duktility. 
Ohybová únosnost ovinutých vzorků u obou pevností betonu vzrostla, přičemž navýšení oproti 
referenčnímu vzorku bylo u obou skupin vzorků (beton C30/37 a HPC) obdobné. Lehce vyšší 
duktilitu vykazovaly vzorky zhotovené z betonu C30/37. Vzhledem k dosaženým výsledkům 
lze konstatovat, že s rostoucí pevností betonu dochází ke snížení příznivého účinku ovinutí; 

- účinek zesílení ovinutím je redukován v důsledku zvyšujícího se ohybového namáhání, resp. 
v závislosti na zvyšující se excentricitě působícího zatížení. Se zvyšující se velikostí tažené 
části průřezu dochází ke snížení příčného tlaku vyvolaného FRP tkaninou, tzn. s rostoucím 
ohybovým namáháním klesá výsledný účinek ovinutí. 

5. TEORETICKÝ POPIS CHOVÁNÍ OVINUTÝCH SLOUPŮ 
Problematika návrhu zesílení sloupů ovinutím FRP tkaninou je spojena s výstižným stanovením 

charakteristik ovinutého betonu a jeho pracovního diagramu. Model ovinutého betonu musí 
respektovat chování FRP tkaniny a zohledňovat omezení související s jejím použitím. Tato část 
práce se zabývala stanovením únosnosti ovinutého sloupu, kterou vyjadřovala pomocí interakčního 
diagramu. 
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5.1. ANALYTICKÁ STUDIE SLOUPŮ OVINUTÝCH FRP TKANINOU 

Na vzorovém příkladu sloupu, jehož parametry byly převzaty ze zkušebního vzorku krátkého, 
resp. vysokého železobetonového sloupu, byly znázorněny rozdíly ve výše uvedených návrhových 
přístupech. Při uvažování totožných vstupů (materiálových charakteristik, stejné hodnoty příčného 
tlaku apod.) se pevnost ovinutého betonu v tlaku fcc pohybovala v rozmezí 50,792 až 77,650 MPa 
(dle přístupu autorů), resp. 63,575 až 80,965 MPa (dle směrnic). Obdobný trend je možné pozorovat 
i v případě stanovení mezního poměrného přetvoření ovinutého betonu εccu, které nabývalo hodnot 
v intervalu od 0,0043 až po 0,0504. Vzhledem k uvedenému rozptylu hodnot charakteristik 
ovinutého betonu je možné pro totožný prvek docílit velkých rozdílů v únosnosti, což ztěžuje 
samotný návrh zesílení. Rozptyl únosností ovinutého sloupu při použití uvedených přístupů je 
znázorněn na obr. 7. 

 
obrázek 7. Porovnání přístupů stanovujících charakteristiky ovinutého betonu 

Zohlednění chování FRP tkaniny je prezentováno na obr. 8, kdy model s ozn. „ovinutý sloup – 
aktivace“ zohledňuje postupné využití tkaniny v závislosti na přetvoření průřezu (tzn. respektuje 
postupné zvyšování příčného tlaku). Pro porovnání jsou uvedeny únosnosti sloupu stanovené 
pro neovinutý prvek („neovinutý sloup – ŽB“), pro plně ovinutý prvek („ovinutý sloup – OB“), 
který nerespektuje redukci příčného tlaku a únosnost počítá pro maximální využití FRP tkaniny. 
A model s ozn. „ovinutý sloup – přechod“, který představuje jistou idealizaci chování ovinutého 
sloupu s náhlou aktivací v bodě 2. Na obr. 9 je znázorněn vliv počtu vrstev FRP tkaniny („ovinutý 
sloup – 3x aktivace“) na účinek ovinutí, kdy porovnává únosnost pro jednu a tři vrstvy FRP tkaniny. 
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obrázek 8. Únosnost krátkého sloupu ovinutého jednou vrstvou příčně orientované tkaniny  

 
obrázek 9. Únosnost krátkého sloupu ovinutého jednou a třemi vrstvami příčně orientované tkaniny  
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Obousměrné působení tkaniny je znázorněno na obr. 10, kde je vliv podélně orientovaných 
vláken FRP tkaniny promítnut v nárůstu ohybové únosnosti. Model ozn. „ovinutý sloup – 
OB_obousměrná“ reprezentuje maximální účinnost ovinutí bez redukce velikosti příčného tlaku. 
Změnu charakteristik ovinutého betonu vlivem využití FRP tkaniny respektuje model ozn. „ovinutý 
sloup -aktivace_obousměrná“. 

 
obrázek 10. Únosnost krátkého sloupu ovinutého obousměrně působící FRP tkaninou  

Problematika stanovení charakteristik ovinutého betonu je kromě analytické studie řešena 
porovnáním výsledků dohledaných i vlastních experimentů a také numerickým modelováním (FEM 
software). Cílem rozboru teoretického chování byla modifikace modelu ovinutého betonu, tj. úprava 
vztahu pro stanovení charakteristik ovinutého betonu, který by výstižně predikoval chování sloupů 
zesílených ovinutím FRP tkaninou a umožnil tak bezpečný návrh tohoto způsobu zesílení. Z tohoto 
důvodu bylo nutné zohlednit i limitující faktory (např. využití tkaniny při ovinutí, způsob ovinutí, 
štíhlost prvku aj.), které jsou většinou zohledněny zavedením redukčního součinitele ovinutí kε [12]. 

Analýzou dat byl stanoven redukční součinitel ovinutí pro použití uhlíkové tkaniny kε = 0,656. 
Tento byl využit při dalším porovnání výstižnosti modelu ovinutého betonu pomocí interakčních 
diagramů ovinutých sloupů. Současně s tímto byl upraven výpočtový model ovinutého betonu 
pro predikci jeho tlakové pevnosti fcc, jehož koncepce vycházela z vyjádření pevnosti ovinutého 
betonu dle Richart (1928) [5].  
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Obecně lze tento model pevnosti ovinutého betonu zapsat následovně 

βα lcocc fff ⋅+=  → 
co

l

co

cc

f

f

f

f β

α ⋅+=1 , (2) 

kde symboly α a β představují neznámé parametry kalibrované na základě výsledků zatěžovacích 
zkoušek. Kalibrace vztahu byla provedena pomocí regresní analýzy s využitím minimalizace 
diferencí mezi predikovanou a experimentálně stanovenou pevností ovinutého betonu (patrné 
z obr. 11). Výstižnost modelu je omezena pouze na aplikaci uhlíkové tkaniny. Aproximace 
mocninnou funkcí svým průběhem vystihuje vliv počáteční pevnosti betonu na účinnost ovinutí, 
přičemž dosahuje spolehlivosti přibližně 70 %. 

 
obrázek 11. Regresní analýza experimentálních prací – aproximace mocninnou funkcí  

Výsledný tvar vztahu predikujícího pevnosti ovinutého betonu fcc v tlaku je popsán rovnicí 




















⋅+⋅=

73,0

0,31
co

l
cocc f

f
ff . (3) 

Únosnost ovinutého sloupu je znázorněna na obr. 12 (při zohlednění součinitele účinnosti ovinutí 
kε), kde je možné porovnávat rozdíly mezi navrženým modelem pevnosti ovinutého betonu 
a modelem dle ČSN EN 1992-1-1 [11]. 

 
obrázek 12. Únosnost ovinutého sloupu stanovená pomocí navreného modelu  
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• Vliv štíhlosti prvku na účinnost ovinutí FRP tkaninou 

Vlivem štíhlosti dochází u tlačeného prvku k vybočení (svislý průhyb), jež vede k nárůstu 
ohybového namáhání (účinky II. řádu). V tažené části průřezu dochází u ovinutých sloupů 
ke kontrakci FRP tkaniny, jejíž příznivý účinek v podobě příčného tlaku je tímto eliminován. Nelze 
tak počítat s charakteristikami ovinutého betonu při plné účinnosti ovinutí (maximální 
charakteristiky ovinutého betonu). Ale vlastnosti ovinutého betonu je nutné stanovit na základě 
aktuální velikosti příčného tlaku, který se mění v závislosti na štíhlosti sloupu. Podstata úlohy 
spočívá ve stanovení velikosti redukovaného příčného tlaku, následném výpočtu charakteristik 
ovinutého betonu a stanovení únosnosti průřezu. Toto řešení představuje iterační proces, který 
lze zjednodušit při použití kritické Eulerovy síly Fcr a počáteční výstřednosti prvku ei. Průnik 
spojnice Fcr a únosnosti průřezu při namáhání prostým ohybem s oblastí definovanou počáteční 
výstředností ei definuje limitní sílu Nlim (znázorněno na obr. 13). Výslednou redukci příčného tlaku 
je možné stanovit na základě poměru limitní síly Nlim a maximální únosnosti plně ovinutého průřezu 
NR,max (odpovídá normálové únosnosti v bodě 0 interakčního diagramu) dle následujícího vztahu 

max,

lim
,

R
počll N

N
ff ⋅= . (4) 

 
obrázek 13. Princip zohlednění vlivu štíhlosti na únosnost ovinutého sloupu 
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Interakční diagram prvku je sestaven pro modelový příklad odpovídající zkušebnímu prvku 
vysokého sloupu, u nějž byla pevnost v tlaku ovinutého betonu stanovena dle navrženého modelu 
při použití součinitele účinnosti ovinutí kε = 0,656. Pro porovnání jsou zobrazeny únosnosti průřezu 
pro plně ovinutý beton (ozn. „ovinutý sloup_navržený model“), snížená únosnost o vliv štíhlosti 
(ozn. „ovinutý sloup_navržený model_vliv štíhlosti“) a snížená únosnost zohledňující aktivaci 
ovinutí (ozn. „ovinutý sloup_navržený model_vliv štíhlosti+aktivace“). 

Výše prezentované řešení je podloženo parametrickou studií ovinutého sloupu, který kromě 
výšky odpovídal zkušebnímu prvku krátkého, resp. vysokého sloupu (obr. 14). Proměnnou ve studii 
byla výška sloupu, která byla volena v intervalu 0,1 – 20 m. To umožnilo popsat závislost poměru 
Nlim/NR,max na štíhlosti prvku λ, resp. pokles příčného tlaku fl vlivem štíhlosti prvku (viz obr. 15).  

 
obrázek 14. Závislosti únosnosti průřezu ovinutého sloupu na štíhlosti prvku λ 

 
obrázek 15. Závislost příčného tlsaku fl na štíhlosti prvku λ 
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5.2. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ SLOUPŮ OVINUTÝCH FRP TKANINOU 

Nelineární analýza sloužila k ověření výstižnosti analytického modelu ovinutého betonu. 
Pro numerické modelování založené na metodě konečných prvků byl použit program ATENA 3D 
[7]. Tento byl původně vyvinut pro nelineární analýzu betonových konstrukcí, ale díky široké 
základně materiálových modelů umožnil i řešení problematiky sloupů ovinutých FRP tkaninou. 

Modely sloupů byly na základě experimentálního programu rozděleny do tří skupin: krátké prvky 
z prostého betonu, krátké železobetonové prvky a vysoké železobetonové prvky. Jejich tvar, 
vyztužení, použití materiály i způsob ovinutí odpovídaly parametrům zkušebních vzorků. Kruhový 
tvar průřezu sloupu byl nahrazen pravidelným n-úhelníkem a proto síť konečných prvků tvořily 
čtyřstěny (tetra prvky). Zatěžování probíhalo deformačně po krocích (řešení metodou Newton-
Raphson). V případě krátkých sloupů bylo zatížení vnášeno centricky (v ose prvku). U vysokých 
sloupů byla kombinace tlakového a ohybového namáhání simulování normálovým zatížením 
působícím na excentricitě. Za tímto účelem byly voleny excentricity zatížení od 0 mm až po průměr 
prvku, tj. 100 mm. Díky tomu mohly být vykresleny body únosnosti pro daný režim zatížení, které 
bylo možné dále porovnat s výsledky experimentu a analytické studie. 

Při vytváření modelu ovinutého sloupu se postupovalo od jednodušších po složitější varianty. 
Prvotní model ovinutí byl simulován změnou charakteristik betonu. V další variantě bylo ovinutí 
tvořeno reálným provedením, tj.  fyzickým modelem vrstvy FRP tkaniny ovíjející model sloupu. 
Následovala verze se změnou tloušťky ovinutí při zachování tuhosti a modelu ovinutí vytvořeném 
pomocí desko-skořepinových prvků. Poslední varianta využila alternativního způsobu vytvoření 
ovinutí pomocí diskrétní příčně orientované výztuže obepínající sloup. 

                
a) b) 

obrázek 16. Krátký sloup - průběh napětí: a) v příčné výztuži simulující ovinutí; b) v ovinutém betonu 

     

a) b) c) d) e) 

obrázek 17. Režimy zatížení na excentricitě: a) e = 0 mm; b) e = 5 mm; c) e = 10 mm; d) e = 50 mm; 

e) e = 100 mm 

Porovnání výsledků numerické simulace je provedeno v následující kapitole 6. 
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6. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Vzájemné porovnání výsledků numerického modelování, analytické studie a výsledků 
z provedených zatěžovacích zkoušek experimentálního programu sloužily k ověření výstižnosti 
předkládaného řešení stanovení únosnosti sloupů ovinutých FRP tkaninou, včetně zahrnutí 
vybraných limitujících faktorů. Porovnávány jsou výsledky krátkých sloupů v podobě prostého 
i železového betonu, a také výsledky vysokých sloupů zesílených ovinutím FRP tkaninou ve všech 
variantách. Porovnání je v případě vysokých sloupů pro přehlednost provedeno také pomocí 
interakčních diagramů. Výsledky analytické studie byly získány s využitím navrženého modelu 
pro výpočet pevnosti ovinutého betonu v tlaku a redukčního součinitele účinnosti ovinutí. 

6.1. KRÁTKÉ OVINUTÉ SLOUPY 

Porovnání dosažených výsledků probíhalo u krátkých sloupů pouze na úrovni maximální 
únosnosti dosažené při dostředném zatížení (odpovídá bodu 0 v interakčním diagramu). Porovnání 
sloupů z prostého betonu je prezentováno v tab. 3, kde vzorky označené „K“ představují kruhové 
sloupy o průměru 100 mm, resp. vzorky ozn. „T“ sloupy o průměru 185 mm. Porovnávány jsou 
průměrné hodnoty maximální tlakové síly ze zatěžovacích zkoušek (ozn. „experiment“). Vzorky 
ozn. „REF“ značí referenční (neovinutý) vzorek, číslice před označením vzorku vyjadřuje 
aplikovaný počet vrstev laminátu FRP tkaniny při ovinutí („1“ – 1 vrstva příčně orientované CFRP 
tkaniny). 

tabulka 4. Porovnání výsledků krátkých sloupů z prostého betonu 

 

U krátkých sloupů z železobetonu dosahovaly referenční vzorky únosnosti 1258,46 kN, 
což představuje odchylku cca 6,5 % v případě numerického řešení (únosnost 1340 kN), resp. 2,3 % 
v případě analytického řešení s únosností 1287,45 kN. U sloupů ovinutých jednou vrstvou příčně 
orientované tkaniny bylo dosaženo únosnosti v průměru 2555,82 kN. Odchylka numerického 
modelu v porovnání s experimentem dosahovala 7 % (únosnost 2377 kN). Analytické řešení 
nabývalo chyby řešení přibližně 12 % (únosnost 2253,57 kN) v porovnání s experimentem.  

Porovnání výsledků krátkých sloupů poukázalo na výstižnost navrženého analytického řešení 
a také prokázalo vhodnost idealizace modelu ovinutí FRP tkaninou při numerické simulaci. Model 
Rozdíl ve výsledcích numerické simulace mohl být způsoben přijatými zjednodušeními 
(např. zjednodušení tvaru průřezu, a především idealizace FRP tkaniny). 
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6.2. VYSOKÉ OVINUTÉ SLOUPY 

Chování vysokých ovinutých sloupů bylo sledováno v rozsahu takřka celého interakčního 
diagramu s možností popisu vybraných limitujících vlivů ovinutí (např. štíhlost prvku, způsob 
zesílení, vliv pevnosti betonu). Pro možnost porovnání dosažených výsledků, které eliminuje rozdíly 
v režimech namáhání numerického řešení a experimentu, byly vyneseny únosnosti průřezu sloupů. 
Porovnání bylo provedeno pomocí tabulek a interakčních diagramů, které byly rozděleny do dvou 
částí vyjadřujících kombinaci zatěžovací zkoušky a numerické simulace, resp. zatěžovací zkoušky 
a analytického výpočtu. Z kapacitních důvodů je grafické a tabulkové porovnání prezentováno 
pouze pro případ ovinutí jednou vrstvou příčně orientované FRP tkaniny (obr. 18, 19, tab. 4). 
Porovnání dalších výsledků je prezentováno pouze v disertační práci. Odchylka řešení je vztažena 
k ohybové únosnosti sloupu, která byla stanovena pro danou úroveň tlakové síly z experimentu. 

• Porovnání chování sloupu ovinutého jednou vrstvou příčně orientované FRP tkaniny 

 
obrázek 18. Porovnání experimenzem zjištěného a numerikou predikovaného chování sloupu 

ovinutého jednou vrstvou příčně orientované FRP tkaniny 
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obrázek 19. Porovnání experimenzem zjištěného a analytickou studií predikovaného chování sloupu 

ovinutého jednou vrstvou příčně orientované FRP tkaniny 

tabulka 5. Porovnání výsledků vysokých sloupů ovinutých jednou vrstvou FRP tkaniny 

 

Vysvětlivky: ∆M teoretická ohybová únosnost stanovená pro danou úroveň normálové síly; 
 * hodnoty uvažovány pro model aktivace ovinutí. 
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7. ZÁVĚR 

Disertační práce se zabývá zesílením sloupů ovinutím FRP tkaninou, přičemž popisuje chování 
FRP materiálů, princip fungování ovinutí a podává přehled o návrhových postupech a současném 
stavu poznání. Díky výsledkům získaných při řešení dílčích částí práce bylo možné upozornit 
na nedostatky v návrhových postupech, zejména na rozdíly ve stanovených vlastnostech ovinutého 
betonu. Předložené řešení poskytuje ucelený náhled na problematiku sloupů ovinutých CFRP 
tkaninou. Definuje výsledné vlastností ovinutého betonu. A také prezentuje způsob stanovení 
únosnosti ovinutého sloupu pomocí interakčního diagramu včetně zohlednění vybraných 
limitujících vlivů, které souvisí s použitím FRP tkaniny. Odstraňuje tak nedostatek předpisu [11], 
který nezohledňuje problematiku FRP kompozitů a není tak pro jejich použití připraven.  

Závěry vyplývající z řešení práce: 

- volba výpočtového modelu určujícího chování sloupů ovinutých FRP tkaninou výrazně ovlivňuje 
přesnost řešení; 

- stanovení charakteristik ovinutého betonu je nutné provádět na základě reálného chování FRP 
tkaniny. Nelze při jejich výpočtu uvažovat vlastnosti laminátu FRP tkaniny stanovené tahovými 
zkouškami, resp. je možné je použít při zavedení součinitele účinnosti ovinutí kε. Je nezbytné 
stanovit vlastnosti tkaniny pro daný způsob namáhání; 

- pří výpočtu vlastností ovinutého betonu nelze počítat s vlastnostmi suchého vlákna tkaniny; 
- je nutné zohlednit aktivaci ovinutí, kdy je velikost tlakové pevnosti ovinutého betonu stanovena 

na základě aktuální míry příčného tlaku (klesá se vzrůstajícím ohybovým namáháním); 
- vícevrstvá aplikace FRP tkaniny v důsledku výrobního postupu vede ke změně charakteristik 

kompozitu (zvýšení únosnosti zesilovaného sloupu není úměrné nárůstu plochy laminátu); 
- stanovení pevnosti ovinutého betonu v tlaku pomocí navrženého modelu poskytuje v porovnání 

s normou ČSN EN 1992-1-1 [11] přesnější výsledky; 
- výsledky experimentů krátkých sloupů z prostého betonu prokázaly snížení účinku zesílení 

ovinutím FRP tkaninou v závislosti na vzrůstajícím průměru sloupu; 
- vliv štíhlosti prvku má zásadní dopad na chování sloupu ovinutého FRP tkaninou, kdy je patrný 

náhlý pokles účinnosti ovinutí v oblastech vyššího normálového namáhání. S rostoucí štíhlostí 
prvku dochází ke snížení účinku zesílení ovinutím FRP tkaninou; 

- obousměrně působící FRP tkanina příznivě působí nejen v oblastech převládajícího tlaku, kde se 
projevuje vliv ovinutí (příčně orientovaná vlákna tkaniny), ale i v místech značného ohybového 
namáhání (vliv podélně orientovaných vláken). Výsledná únosnost sloupu je tak dána součtem 
účinků zesílení v příčném směru a v podélném směru; 

- pevnost betonu ovlivňuje výsledný účinek ovinutí (s její rostoucí hodnotou klesá účinek ovinutí). 

Potenciál FRP materiálů zůstává ve stavebnictví kvůli nedostatku informací o těchto materiálech 
nevyužit. Zavedení a rozšíření tohoto způsobu zesílení do praxe by pomohla definice stanovení 
vlastností FRP tkaniny s ohledem na způsob jejího namáhání, detailní popis aktivace ovinutí a také 
popis vlivu štíhlosti (s ohledem na náhlý pokles účinnosti ovinutí při působení vyšších intenzit 
tlakového namáhání). Vzhledem k zesilování by bylo vhodné popsat vliv počáteční napjatosti prvku 
na účinnost ovinutí FRP tkaninou a zaměřit se na dlouhodobé chování laminátu FRP tkanin 
a samotných ovinutých sloupů. 
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