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Bakalářská práce popisuje experimentální ověření a porovnání chování vyztužených 

dílců z lehkého betonu. Vyztužení je provedeno ocelovou a kompozitní výztuží. 

Porovnání výsledků je realizováno na základě statických zatěžovacích zkoušek. 

Výsledky zatěžovacích zkoušek jsou porovnány s výsledky nelineární numerické 

analýzy pomocí metody konečných prvků a ručního výpočtu. Součástí práce je také 

stanovení základních fyzikálních a mechanických vlastností použitého betonu. 
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load tests. The results of load test are also compared to the results made with 

nonlinear numerical analysis by finite element method and also calculation by hand. A 

part of this thesis includes determination of physical and mechanical properties of 
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Beton patří mezi nejpoužívanější materiály ve stavebnictví vůbec. Tento 

kompozit je použit v drtivé většině staveb, především v nosných konstrukcích. Z tohoto 

důvodu je snaha tento materiál zdokonalovat ve všech směrech. Jedna 

z nezanedbatelných složek zatížení působící na betonové konstrukce je zatížení vlastní 

tíhou samotné konstrukce, proto vzniká potřeba toto zatížení redukovat. Jako jedna 

z mála možností redukce vlastní tíhy betonové konstrukce je vylehčení samotného 

betonu. Použití betonu s nižší objemovou hmotností přináší odlehčení konstrukce, 

zmenšení dimenzí průřezů, možné větší rozpony prvků či úsporu výztuže a tím i úsporu 

z ekonomického hlediska. Charakteristickou vlastností betonu je jeho vysoká pevnost 

v tlaku, avšak malá odolnost vůči tahovému namáhání. Tento problém je v nosných 

konstrukcích kompenzován výztuží, která přebírá tahová napětí v betonu. Nejčastěji se 

používá výztuž ocelová, ale existuje i výztuž na bázi kompozitních materiálů.  Nekovová 

výztuž do betonu není na rozdíl od konvenčních druhů výztuže ve větší míře rozšířena, 

avšak existují materiály a aplikace, které umožňují použíti tohoto druhu výztuže. 

 

 



11 

 

Cílem této práce je experimentální ověření vhodnosti vyztužení tenkých 

plošných dílců z lehkého betonu, který je vylehčen pórovitým kamenivem 

z expandovaného elektrárenského popílku. Pro vyztužení dílců jsou zvoleny dva 

materiály: konvenční ocelová svařovaná síť a výztužná síť z kompozitního materiálu 

s nosnými vlákny na bázi čediče. Výsledky získané z experimentální zatěžovací zkoušky 

jsou porovnány s výsledky numerické nelineární analýzy provedené pomocí metody 

konečných prvků v softwaru Atena2D. Reálná zatěžovací zkouška rovněž slouží jako 

ověření chování lehkého betonu a kompozitní výztuže při analýze pomocí metody 

konečných prvků. Pro úplnost je proveden ruční výpočet se skutečnými parametry 

použitých materiálů dle platných evropských norem pro navrhování betonových 

konstrukcí. Součástí práce jsou také doprovodné zkoušky použitého betonu pro 

stanovení jeho fyzikálně mechanických vlastností. 
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Beton je uměle vyrobený kompozitní materiál vznikající tuhnutím a tvrdnutím 

cementové kostry – matrice, která spojuje zrna kameniva neboli plniva. Plnivo tvoří 

většinu objemu betonového kompozitu a významně se podílí na výsledných 

vlastnostech betonu. Neméně důležitou složkou betonu je záměsová voda, která slouží 

k procesu hydratace cementu, a její množství ovlivňuje nejen zpracovatelnost 

čerstvého betonu, ale i výsledné charakteristiky ztvrdlého betonu. Do betonu se mohou 

přidávat také přísady – chemické látky, které mají za úkol zlepšit vlastnosti čerstvého či 

ztvrdlého betonu. Další složkou betonu jsou příměsi – záměrně přidávané chemické 

látky do čerstvého betonu za účelem vylepšení určitých vlastností betonu [1]. 

 

 

CEMENT – je hydraulické pojivo, které vzniká výpalem slínku ve slinovací peci. 

Slínek po namletí a přidání regulátoru tuhnutí v podobě síranu vápenatého tvoří jemný 

prášek. Tento prášek po smíchání s vodou vytváří plastickou pastu, která dále reaguje 

– hydratuje. Hydratace cementu je proces tuhnutí a následného tvrdnutí cementové 

pasty v kompaktní materiál, který je schopen odolávat mechanickému namáhání. 

 Základní složkou všech druhů cementů je Portlandský cement, označovaný jako 

CEM I. Tento typ cementu obsahuje 95-100 % slínku. Norma ČSN EN 197-1 ed.2 [2] 

rozlišuje pět základních typů cementů (CEM I až CEM V) dle jejich složení. Těchto pět 

typů lze dále rozdělit na 27 podtypů cementu dle procentuálního zastoupení 

jednotlivých minerálních složek a portlandského cementu (viz Tab. 1). Mezi používané 

minerální složky přidávané do cementu patří pucolány, vysokopecní struska, popílky, 

křemičité úlety, vápenec a kalcinované břidlice. Každému podtypu cementu pak náleží 

tři pevnostní třídy: 32,5; 42,5 a 52,5 – číslo označuje minimální pevnost cementového 

tmelu po 28 dnech v N/mm2. Toto číselné označení je doplněno písmenem N nebo R. 

Písmeno vyjadřuje nárůst krátkodobé pevnosti. (R – rychlý nárůst pevnosti, N – 

normální nárůst pevnosti). Z tohoto rozdělení lze odvodit, že dle ČSN EN 197-1 ed.2 

existuje 162 různých druhů cementů. Produkce cementu však v žádné zemi Evropy 

nezahrnuje všech 162 druhů, vyráběné spektrum cementů se odvíjí od dostupných 

zdrojů složek přidávaných k portlandskému cementu v jednotlivých oblastech [3]. 

Cement tvoří 10-20 % z celkové hmotnosti betonu, jeho množství výrazně 

ovlivňuje jeho výslednou kvalitu, avšak tato úměrnost platí pouze do určitého množství. 

Větší podíl cementu, než je ve směsi potřeba, vyvolává výraznější smrštění, větší 

hydratační teplo a v neposlední řadě zvyšuje výslednou cenu betonu. 
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KAMENIVO – plní kostru betonu. Zrna kameniva jsou rozptýlena a obalena 

cementovou matricí. Kamenivo tvoří až tři čtvrtiny objemu betonu, proto jsou kladeny 

vysoké nároky na jeho vlastnosti, které následně propůjčuje betonu.    

 Kamenivo lze rozdělit podle původu na přírodní, umělé, regenerované prané 

(vzniká praním nevyužitého čerstvého betonu), regenerované drcené (vzniká drcením 

ztvrdlého betonu, který předtím nebyl použit v konstrukci) a recyklované. Přírodní 

kamenivo lze dále rozdělit na přírodní těžené a drcené kamenivo. Podle objemové 

hmotnosti se dělí na pórovité, hutné a těžké, podle velikosti na drobné a hrubé. 

 Hlavní sledované vlastnosti kameniva pro použití do betonu jsou: mechanická 

odolnost, zastoupení jednotlivých frakcí – zrnitost, přítomnost chemických látek, které 

mohou snižovat trvanlivost betonu, a velmi důležitou vlastností je také vlhkost a s tím 

spojená nasákavost. Vlastnosti a vhodnost použití kameniva do betonu popisuje norma 

ČSN EN 12620+A1 [4] pro hutné kamenivo do betonu a norma ČSN EN 13055 [5] pro 

kamenivo pórovité. 

Nasákavost a vlhkost jsou důležité vlastnosti kameniva, které mají přímý vliv na 

vlastnosti výsledného betonu. Rozeznáváme čtyři možné stavy kameniva vzhledem 

k jeho vlhkosti: kamenivo vysušené při 110 °C, kamenivo přirozeně vlhké, v nasyceném 

stavu a vlhké. Pro kamenivo do betonu je z hlediska jeho vlhkosti nejvhodnější to, které 

je plně nasáklé. Takový stav znamená, že zrna kameniva by vlivem nasákavosti 

neodebírala záměsovou vodu nutnou pro hydrataci a zároveň by na povrchu zrn nebyla 

žádná voda, která by naopak zvyšovala vodní součinitel. Tento stav však v praxi nemůže 

Tab. 1 Rozdělení cementů podle ČSN EN 197-1 ed.2: Druhy a složení [2] 
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nastat. Kamenivo bude vždy buď přirozeně vlhké, nebo vlhké (viz Obr.1). Proto je 

důležité vlhkost kameniva sledovat v pravidelných intervalech a vzhledem k jeho 

vlhkosti upravovat množství záměsové vody v čerstvém betonu [3].  Tento problém se 

ve větším měřítku projevuje u betonů, kde se jako plnivo používá velmi pórovité 

kamenivo. Problém s vysokou nasákavostí kameniva se řeší namáčením kameniva 

před použitím do betonu, aby bylo dosaženo co nejbližšího stavu, který odpovídá plně 

nasáklému kamenivu. 

 

 

 

 

ZÁMĚSOVÁ VODA – voda má v betonu hlavní úlohu při hydrataci cementu. Voda 

také ovlivňuje zpracovatelnost čerstvého betonu. Její množství se odvíjí od množství 

cementu a vodního součinitele. Vodní součinitel je vyjádřen poměrem množství vody 

k cementu v čerstvém betonu (w/c). Vodní součinitel specifikuje zpracovatelnost 

čerstvého betonu na základě Lyseho pravidla, které teoreticky určuje množství 

záměsové vody pro dosažení potřebné třídy konzistence čerstvého betonu při 

maximální velikosti zrna kameniva. V praxi se však toto pravidlo nedá dobře aplikovat 

z důvodu nestejnorodosti kameniva. Avšak princip Lyseho pravidla, které říká, že 

množství záměsové vody poroste, jestliže má být dosaženo lepší zpracovatelnosti a 

pokud bude maximální velikost zrna kameniva klesat, platí [3]. Dále pak existuje vztah 

mezi vodním součinitelem a pevností ztvrdlého betonu v tlaku. Ten říká, že při 

zvětšování vodního součinitele bude klesat pevnost betonu v tlaku (viz Obr. 2). Beton 

s nižším vodním součinitelem vykazuje lepší mechanické vlastnosti a trvanlivost. 

Obr. 1 Možné stavy vlhkosti kameniva [30] 
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PŘÍSADY – jsou chemické látky přidávané do čerstvého betonu z důvodu 

zlepšení vlastností ať už čerstvého či ztvrdlého betonu [1]. Nejpoužívanějšími přísadami 

jsou látky ke zlepšení zpracovatelnosti betonu – plastifikátory, zpomalovače a 

urychlovače tuhnutí a tvrdnutí, provzdušňující přísady a další. V dnešní době se často 

používají superplastifikátory zejména pro vysokohodnotné betony s nízkým vodním 

součinitelem.  

PŘÍMĚSI – jsou anorganické látky v práškové formě, které se do betonu přidávají 

za účelem zlepšení pouze některých vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu [1]. 

Příměsi můžeme rozdělit do dvou typů na inertní příměsi, které nemají vliv na chemické 

procesy během hydratace, a latentně hydraulické příměsi. Ty mají vliv a podílejí se na 

procesu hydratace. Používané inertní příměsi jsou například pigmenty sloužící 

k obarvení betonu. Mezi používané latentně hydraulické příměsi se řadí popílek či 

křemičité úlety. 

 

 

Beton je možno rozdělit podle vlastností, technologií provádění, složení, použití, 

a dalších. V této práci je důležitým kritériem pro rozdělení betonu jeho objemová 

hmotnost. Dále se pak práce bude zabývat skupinou lehkých betonů. Beton lze rozdělit 

podle objemové hmotnosti do tří hlavních tříd: lehký beton (800 – 2 000 kg/m3), běžný 

beton (2 000 – 2 600 kg/m3) a těžký beton (>2 600 kg/m3) [1].  

Lehké betony se dále dělí na podskupiny podle vhodného druhu použití na 

tepelně izolační, konstrukčně izolační a konstrukční lehké betony. Podle způsobu 

vylehčení na betony mezerovité, hutné a pórobetony. 

Obr. 2 Závislost pevnosti v tlaku na w/c součiniteli [29] 
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V historii byl lehký beton použit například před přibližně 2 000 lety v Římě pro 

stavby akvaduktů, Kolosea a také ikonického římského chrámu Pantheonu. Kopule 

Pantheonu, která má půdorysný průměr i vzepětí 43,3 metrů, je postavena pouze 

z betonu bez jakékoliv ocelové výztuže. Jeho konstrukční jedinečnost spočívá 

v postupném vylehčování použitého betonu a snižování tloušťky konstrukce s rostoucí 

výškou [3]. Při této stavbě bylo jako lehčené plnivo do betonu použito kamenivo 

sopečného původu – pemza. Toto kamenivo se používá ve stavebnictví dodnes. 

Vzhledem k omezené dostupnosti přírodního lehkého kameniva se začala začátkem 

20. století vyvíjet průmyslová výroba umělého lehkého kameniva. V roce 1920 byla 

uvedena do provozu první výrobna lehkého kameniva z expandovaného jílu v Kansas 

City, během dalších dvaceti let nastal v severní Americe masivnější rozvoj výroby tohoto 

materiálu. V Evropě se komerčně začalo vyrábět lehké umělé kamenivo v Německu 

v druhé polovině 30. let dvacátého století. Avšak výsledky výroby nebyly uspokojivé a 

byl zahájen další výzkum. Jako evropské místo zrodu kameniva z expandovaných jílů je 

vnímáno Dánsko, kde se v rotačních pecích vyrábí expandované kamenivo i 

v současnosti. Rozvoj této výroby přišel v 60. letech v mnoha zemích Evropy včetně 

Československa. Vývoj a produkce lehkých kameniv vyráběných expandováním jílů 

v Evropě a v severní Americe byl v mnohém podobný, ale zásadním evropským 

rozdílem oproti Americe bylo, že se k výrobě kameniva, mimo přírodních 

materiálů používalo také popílků – průmyslového odpadu vznikajícího při spalování 

uhlí v tepelných elektrárnách [6]. V dnešní době se umělé lehké kamenivo vyrábí 

nejčastěji z přírodních materiálů (jílu, perlitu, břidlice, vermikulitu), z průmyslových 

produktů nebo odpadů (sklo, popílky), které jsou následně tepelně zpracovávány. 

Druhým způsobem je výroba za studena, například sbalkováním popílků. 

Nízké objemové hmotnosti betonu lze dosáhnout v podstatě dvěma základními 

způsoby – záměrným vytvořením dutin, pórů a mezer ve struktuře betonu, nebo 

použitím plniva s nízkou objemovou hmotností. Proto je možné rozlišovat tři druhy 

lehkých betonů:  

BETONY MEZEROVITÉ – beton s kamenivem, které má upravenou křivku 

zrnitosti tak, aby kamenivo bylo tvořeno pouze zrny větší frakce. Absence nízkých frakcí 

zapříčiní vznik dutin mezi většími zrny kameniva, které jsou navzájem spojeny 

cementovým tmelem pouze bodově. Pro použití mezerovitých betonů v konstrukcích 

platí odlišná pravidla než pro konstrukce z hutného betonu. Jedná se 

především o použití těchto betonů ve vyztužených konstrukcích, u kterých je nutné 

dbát na dodatečnou antikorozní ochranu výztuže. V minulosti se touto problematikou 

zabývala nyní už neplatná norma ČSN 73 2402. Jedinou platnou normou zabývající se 

problematikou mezerovitého betonu v konstrukcích je norma ČSN EN 1520 ed.2 

(Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou 
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a nenosnou výztuží) [7]. Mezerovitý beton se používá jako izolační beton, beton pro 

výrobu protihlukových stěn, nebo jako drenážní betonová vrstva. 

PÓROBETONY – jsou betony vylehčené přímo. Vylehčení je dosaženo buď 

vmísením stabilní pěny do čerstvého betonu (pěnobeton), nebo přidáním chemických 

látek – nejčastěji přídavkem prášků na bázi hliníku, který způsobuje řízenou chemickou 

reakci doprovázenou vznikem plynových póru, které jsou vázány v betonu. Pórobeton 

se musí dále vytvrdit v autoklávu. Nejčastěji jsou pórobetony využívány na výrobu 

tvárnic kusového staviva, nebo jako tepelně izolační vrstvy například podlahových 

konstrukcí. 

HUTNÉ (KONSTRUKČNÍ) BETONY – jsou druh nepřímo lehčených betonů. 

Vznikají použitím plniva s nízkou objemovou hmotnosti a větší pórovitostí. Toto plnivo 

může být na bázi vypalovaných expandovaných jílů (Liapor, Keramzit) nebo 

expandovaných elektrárenských popílků (Agloporit). Dále je možno použit jako plniva 

polystyrenových kuliček (polystyrenbeton) či kamenivo vzniklé pražením perlitových 

rud, které jsou vhodné zejména pro tepelně izolační betony. 

 

 

Jedním z druhů lehkých betonů je konstrukční lehký beton, který se vyznačuje 

nízkou objemovou hmotností a dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, ale i přesto 

disponuje odolností a mechanickými vlastnostmi vhodnými pro použití v nosných 

konstrukcích. Norma ČSN EN 206+A1 [1] zohledňuje existenci hutných lehkých betonu 

(dále jen LC) a přistupuje k nim stejně jako k betonům obyčejným. 

Konstrukční lehký beton je možno vyztužovat obdobně jako beton běžný 

rozptýlenou, betonářskou i předpínací výztuži. Ovšem je nutno dbát na dostatečné krytí 

výztuže, či dodatečnou antikorozní ochranu kovové výztuže. Navrhováním konstrukcí 

z LC se zabývá norma ČSN EN 1992-1-1 [8], která specifikuje změny a úpravy postupů 

při navrhování konstrukcí z LC oproti běžným betonům. 

Použití LC do nosných konstrukcí přináší jako velkou výhodu snížení části vlastní 

tíhy konstrukce a tím možné redukce dimenzí prvků; snížení množství potřebné výztuže 

a menší nároky na založení stavby či manipulační techniku, což přináší zrychlení 

Obr. 3 Druhy lehkých betonů (zleva: hutný lehký beton, mezerovitý lehký beton, pěnobeton, 

pórobeton) [31] 
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výstavby i finanční úspory. Další výhody tohoto druhu betonu jsou již zmíněné lepší 

tepelně izolační vlastnosti a také vyšší odolnost vůči mrazu. Nevýhodou lehkého 

betonu do nosných konstrukcí může být určitá nestejnorodost vzhledem k použitému 

druhu kameniva, větší náchylnost ke vzniku trhlin a, oproti běžným betonům, menší 

modul pružnosti v porovnání s pevností v tlaku; a větší hydratační teplo způsobené 

větší tepelnou jímavosti LC. 

Za velkou nevýhodu lze považovat vysokou nasákavost pórovitého kameniva. 

Tuto vlastnost je třeba zohlednit už při návrhu receptury betonu. Vysoce nasákavé 

kamenivo, pokud není ve stavu plného nasycení má tendenci v čerstvém betonu 

odebírat záměsovou vodu. Technologicky je v podstatě nemožné zajistit plného 

nasycení takového kameniva, neboť plného nasycení všech pórů za normálního tlaku 

lze dosáhnou až po několika měsících. Z tohoto důvodu je nutno při návrhu receptury 

a w/c součinitele uvažovat s takzvanou účinnou vodou (nutnou k hydrataci cementu) a 

přídavnou vodou (vodou, která eliminuje úbytek vody v čerstvém betonu vlivem 

nasákavosti kameniva). S tímto problémem pracuje i norma ČSN EN 206+A1 [1], která 

specifikuje postup stanovení w/c součinitele pro betony s lehkým pórovitým 

kamenivem na základě jeho nasákavosti a okamžité vlhkosti. V určitých případech 

může vliv nasákavosti pórovitého kameniva snížit w/c součinitel až o 35 % [9]. Při 

návrhu LC, jako transportbetonu a betonu vhodného pro čerpání, je nutno také 

věnovat zvýšenou pozornost vlivům, které jsou spojeny s pórovitostí použitého 

kameniva. Při čerpání je čerstvý beton vystaven vysokému tlaku, který může způsobit 

vtlačování záměsové vody do pórů kameniva, čímž by se mohla zhoršit zpracovatelnost 

čerstvého betonu [3]. Problémy s nasákavostí pórovitého kameniva pro použití v LC je 

možno minimalizovat vlhčením či namáčením. Tento proces může probíhat na skládce 

kameniva, při dopravování kameniva do míchačky, nebo přímo v bubnu míchačky, kde 

se v první fázi míchání přidá pouze kamenivo s přídavnou vodou. Přídavná voda se 

před dávkováním dalších složek betonu do míchačky vsákne do zrna kameniva, a tak 

nevstupuje do procesu hydratace cementu a nezvětšuje w/c součinitel. 

Nasákavost kameniva přináší i určitou výhodu oproti hutnému kamenivu. Jedná 

se o tzv. samoošetřování betonu, které je způsobeno právě vodou obsaženou v pórech 

předmáčeného kameniva a, která se může v čase podílet na hydrataci cementu. 

Výsledkem tohoto procesu může být snížení smršťování betonu, redukce trhlin od 

smrštění, což za určitých podmínek může mít za následek prodloužení životnosti 

samotné konstrukce [10].  
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Hlavní činností při stanovování, či ověřování daných vlastností betonu je jeho 

zkoušení. Norma ČSN EN 206+A1 [1] se zabývá specifikací, vlastnostmi, výrobou a 

shodou čerstvého i ztvrdlého betonu. Metody a postupy pro zkoušení betonu určují 

ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu (části 1 až 12)  a ČSN EN 12390 Zkoušení 

ztvrdlého betonu (části 1 až 14). V této části práce bude blíže popsáno několik druhů 

zkoušek čerstvého i ztvrdlého betonu, které byly použity v rámci praktické části práce.  

 

KONZISTENCE ČERSTVÉHO BETONU    

 Konzistence čerstvého betonu je mimo jiné vlastnost betonu se pohybovat a být 

zhutňován [3]. Pro různé konzistence jsou určeny doporučené druhy zkoušek. Pro 

běžné betony je nejpoužívanější zkouškou sednutí kužele. Tuto zkoušku popisuje 

norma ČSN EN 12350-2 [11]. Její výhodou je jednoduchost, rychlost a malé nároky na 

zkušební prostředky. Metoda je založena na měření velikosti sednutí betonového 

vzorku tvaru kužele. Vzorek je vytvořen pomocí formy tvaru komolého Abramsova 

kužele výšky 300 mm, který se naplní zkoušeným betonem v určených vrstvách a zhutní 

se propichovací tyčí. Po zvednutí formy se vzorek zdeformuje (sedne). Na základě výšky 

sednutí vzorku s přesností na 10 mm se stanoví stupeň konzistence S1 – S5 dle ČSN EN 

206+A1 [1] (viz Obr. 4). Dalšími metodami pro určení konzistence jsou: zkouška VeBe, 

která je vhodná pro tuhé či zavlhlé směsi a zkouška rozlitím, která je naopak vhodná 

pro velmi tekuté a samozhutnitelné betony.  

  

 

 

 

 

Obr. 4 Stanovení výšky sednutí kužele a konzistence betonu [11] 
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OBJEMOVÁ HMOTNOST ČERSTVÉHO BETONU    

 Objemová hmotnost čerstvého betonu se určuje pomocí nádoby známého 

objemu a hmotnosti. Nejmenší rozměr nádoby musí být minimálně čtyřnásobkem 

největšího jmenovitého rozměru použitého kameniva, avšak minimálně 150 mm. 

Nádoba se naplní čerstvým betonem alespoň ve dvou postupně zhutněných vrstvách. 

Po poslední zhutněné vrstvě se horní okraj uhladí a nádoba se zváží. Ze vztahu: 

 

𝐷 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑉
 

 

kde D    je objemová hmotnost čerstvého betonu [kg/m3]   

  m1 hmotnost prázdné nádoby [kg]     

  m2 hmotnost naplněné nádoby [kg]     

  V  objem nádoby [m3]  

 

se následně stanoví objemová hmotnost čerstvého betonu, která se zaokrouhlí na 

bližších 10 kg/m3 [12]. 

 

PEVNOST V TLAKU         

 Pevnost betonu v tlaku je vlastnost, která je klíčová pro navrhování betonových 

konstrukcí na první mezní stav – mezní stav únosnosti. Od pevnosti v tlaku se také odvíjí 

zatřídění betonu do příslušné pevnostní třídy. Tato pevnost se ve většině případů 

stanovuje na zkušebních tělesech tvaru krychle nebo válce, případně je možno pevnost 

stanovit na vývrtech, hranolech, či zlomcích trámců. Základní rozměr krychle je 

150x150x150 mm. Základní rozměr zkušebního tělesa tvaru válce je válec o průměru 

podstav 150 mm a výškou 300 mm, což odpovídá štíhlosti λ = 2. Požadavky na zkušební 

vzorky blíže specifikuje norma ČSN EN 12390-1 [13]. Pevnost v tlaku se standardně 

stanovuje na vyzrálých vzorcích, které byly uloženy po dobu zrání ve vodní lázni, po 

vyjmutí se osuší od povrchové vody, ověří se a zajistí rovinnost zatěžovaných ploch, 

změří se jejich rozměry a hmotnost. Následně se osadí do zkušebního zařízení – lisu. 

Zatížení vzorků je realizováno pomocí centrického tlaku rychlostí 0,6 ± 0,2 N/mm2s 

plynule až do jeho porušení. Zaznamená se maximální dosažená síla a provede se 

kontrola způsobu porušení (viz Obr. 5). Pokud je porušení nevhodné, například vlivem 

usmýknutí, či porušení tahovými trhlinami, je nutno takový vzorek vyřadit. Následně se 

stanoví pevnost betonu v tlaku dle vztahu: 

 

 

 

 

(1) 
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𝑓𝑐 =
𝐹

𝐴𝑐
 

 

kde  fc    je  pevnost v tlaku [N/mm2]      

 F maximální zatížení při porušení [N] 

Ac průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku, 

vypočtená z jmenovité velikosti tělesa (viz EN 12390-1) nebo ze 

změřených rozměrů tělesa [mm2]. 

 

Výsledná hodnota pevnosti se zaokrouhlí na nejbližších 0,1 N/mm2 [14].    

Rozdělení LC do pevnostních tříd a charakteristické pevnosti jednotlivých tříd LC 

stanovuje obdobně jak pro betony běžné norma ČSN EN 206+A1 v tabulce 13 [1]. 

 

PEVNOST V TAHU ZA OHYBU       

 Účelem zkoušky je stanovení pevnosti betonu v tahu za ohybu, která je rovněž 

důležitým parametrem při navrhování konstrukcí namáhaných tahovým napětím, 

které v konstrukci nejčastěji vzniká namáháním ohybovým momentem. Princip 

zkoušky spočívá v zatěžování zkušebních vzorků standardně tvaru hranolu ohybovým 

momentem. Jako nejvhodnější uspořádání zkoušky je zatěžování dvojicí břemen, 

takzvaný čtyřbodový ohyb, kdy je zkušební těleso uloženo na podpory a zatížení je na 

vzorek aplikováno v třetinách rozpětí podpor. Předpoklad tohoto uspořádání zkoušky 

je porušení tělesa právě uprostřed rozpětí, kde je vzorek namáhán pouze ohybovým 

momentem. 

Mimo zatěžování čtyřbodovým ohybem připouští norma ČSN EN 12390-5 [15] 

použití tříbodového ohybu, kde se zkušební těleso zatěžuje pouze jedinou silou 

uprostřed rozpětí podpor (viz Obr. 6). Laboratorně bylo zjištěno, že tato metoda 

zkoušky vykazuje vyšší hodnoty pevnosti v tahu ohybem, než zatěžování dvěma 

břemeny. Norma uvádí, že hodnoty pevnosti v tahu za ohybu dosahují rozdílu 13 %. 

Pro potřeby zjištění pevnosti betonu v tahu za ohybu v praktické části práce bylo 

zvoleno právě toto uspořádání zkoušky. 

(2) 

Obr. 5 Vyhovující porušení zkušebních krychlí [14] 
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Po změření rozměrů tělesa a jeho zvážení se těleso centricky umístí do 

zkušebního zařízení. Po rovnoměrném dosednutí všech válečků na zkušební těleso 

začne samotné zatěžování konstantní rychlostí, obvykle v rozmezí 0,04 N/mm2s - 

0,06 N/mm2s. Zatěžuje se plynule, bez nárazů, nastavenou rychlosti až do porušení. 

Pevnost v tahu tříbodovým ohybem se stanoví z následujícího vztahu [15]:  

 

𝑓𝑐𝑓 =
3𝐹𝑙

2𝑑1𝑑2
2 

 

kde fcf    je pevnost v tahu ohybem [N/mm2]     

  F maximální zatížení [N]      

  l vzdálenost mezi podpěrnými válečky [mm]    

  d1 a d2 rozměry příčného řezu tělesa [mm]. 

 

Pevnost v tahu ohybem se zaokrouhlí na nejbližší 0,1 N/mm2.   

  

 

 

  

Obr. 6 Uspořádání zkoušky pro stanovení pevnosti betonu v tahu tříbodovým 

ohybem 

(3) 
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PEVNOST V PROSTÉM TAHU       

 Podstatou zkoušky je porušení zkušebního vzorku prostým (jednoosým) tahem. 

Jako zkušební těleso se volí válec nebo hranol. Rozměry prvku závisí na kapacitě a 

možnostech trhacího zařízení. Postup zkoušky spočívá v zakoncování namáhaných 

ploch kolmých k podélné ose tělesa a následném osazení ocelových přechodových 

segmentů, které jsou na vzorek lepeny. Ocelové segmenty jsou opatřeny kloubově 

uloženými závěsy, které je možno pevně upnout do čelistí trhacího zařízení. Kloubové 

závěsy mají za úkol eliminovat drobné excentricity sil a zaručit pouze jednoosé 

namáhaní. Takto připravený vzorek se upevní do zkušebního zařízení a zatěžuje se 

konstantní rychlostí až do porušení. Z maximální dosažené síly při porušení a rozměrů 

tělesa se vypočte pevnost betonu v prostém tahu ze vztahu [16]:  

 

𝑓𝑡 =
𝐹

𝐴𝑐
 

 

kde ft    je pevnost v prostém tahu [N/mm2]     

  F maximální síla při porušení [N]     

  Ac průřezová plocha tělesa [mm2].   

 

Vzhledem k náročnosti provedení této zkoušky se v praxi pro stanovení pevnosti v tahu 

výrazně nepoužívá. Obdobnou zkouškou pro zjištění pevnosti betonu v tahu je zkouška 

příčným tahem, při které se zkušební těleso namáhá soustředným tlakem, který 

vyvolává v tělese příčné tahové síly. Tlaková síla se na těleso přenáší obvykle přes 

dřevěně příložky, nebo přes přípravek k tomu určený. 

(4) 

Obr. 7 Vzorek osazený segmenty a 

klouby ve zkušebním lisu připravený pro 

zkoušku prostým tahem 
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MODUL PRUŽNOSTI BETONU       

 Modul pružnosti v tlaku je pro beton důležitou vlastností, na kterou jsou 

v současnosti kladeny vysoké nároky, a je důležitou vstupní hodnotou pro navrhování 

a posuzování stavebních konstrukcí. Modul pružnosti popisuje vztah mezi napětím 

působícím na materiál a jeho deformací. Výstupem je hodnota modulu pružnosti 

v tlaku. Závislost napětí na přetvoření (změně deformace) bývá také vyjádřená pomocí 

pracovních diagramů, jejichž zjednodušené formy se v podobě bilineárních pracovních 

diagramů používají při návrhu a posuzování konstrukcí.  Jednou z možnosti stanovení 

této charakteristiky je zatěžování zkušebního vzorku silou a současné měření jeho 

deformací. Takto získaný modul pružnosti se nazývá statický modul pružnosti a je řazen 

mezi destruktivní metody. Druhou skupinou zkušebních postupu pro stanovení této 

vlastnosti je nedestruktivní stanovení takzvaného dynamického modulu pružnosti. 

Existují dvě metody pro jeho stanovení. První je ultrazvuková metoda, druhá pak 

metoda rezonanční. Obě skupiny postupů budou blíže popsány níže. 

Modul pružnosti betonu může být ovlivněn mnoha faktory – recepturou betonu, 

vlastnostmi jednotlivých složek betonu, provzdušněním a ošetřováním betonu, 

množstvím a druhem použitých přísad atd. [17].  

 

STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI      

 Přesné požadavky a postup při použití této metody specifikuje ČSN ISO 1920-10 

[18]. Pro stanovení statického modulu pružnosti se používá válců nebo hranolů se 

štíhlosti 2≤ λ ≤4 a nejmenším rozměrem větším než čtyřnásobek maximální velikosti 

zrna kameniva Dmax. Pro zkoušku je možno použít i tělesa získaná z vývrtů. Ty však musí 

vyhovovat podmínce štíhlosti (2≤ λ ≤4) a jejich nejmenší rozměr musí být minimálně 

třínásobkem Dmax. Princip zkoušky spočívá v tom, že se na vyhovující zakoncovaná 

tělesa osadí rovnoběžně s podélnou osou vzorku zařízení pro měření deformací. 

Měřiče musí být osazeny minimálně na jedné dvojici protilehlých stran. Pro měření 

deformací se nejčastěji používají tenzometrické snímače. Takto připravený vzorek se 

pečlivě vycentruje ve zkušebním lisu. Zkouška probíhá v určených zatěžovacích cyklech, 

které májí stanovenou horní a dolní úroveň napětí (zatížení). Dolní mez napětí je dána 

velikostí 0,5 N/mm2, horní se pak stanoví jako 1/3 průměrné pevnosti v tlaku, která byla 

předem zjištěna na referenčních vzorcích stejného betonu. Celý průběh zkoušky je dán 

třemi zatěžovacími cykly (viz Obr. 7), kde jeden cyklus představuje držení napětí na 

dolní mezi po dobu 60 vteřin, následné plynulé zatížení na horní mez napětí a výdrž na 

této mezi po dobu 60 vteřin. První dva cykly se nazývají předběžné a nevstupují do 

výpočtu modulu pružnosti. Pouze z hodnot napětí a deformace posledního – třetího 

zatěžovacího cyklu se stanoví výsledný statický modul pružnosti betonu v tlaku ze 

vztahu: 
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𝐸𝑐 =
𝛥𝜎

𝛥𝜀
=

𝜎𝑎 − 𝜎𝑏

𝜀𝑎 − 𝜀𝑏
 

 

kde Ec   je modul pružnosti betonu v tlaku [N/mm2]    

  σa horní úroveň napětí [N/mm2]      

  σb dolní (základní) úroveň napětí [N/mm2]    

  εa průměrné přetvoření při horním napětí [-]    

  εb průměrné přetvoření při základním napětí [-]. 

 

Výsledná hodnota statického modulu pružnosti se zaokrouhlí na nejbližší 

0,1 N/mm2.  

 

 

DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI      

 Jednou z metod stanovení dynamického modulu pružnosti betonu je použití 

rezonanční metody, kdy se zkoušený vzorek, který má z pravidla tvar hranolu nebo 

válců o štíhlosti λ≥2, uloží na podložku nejčastěji z gumy či jiného pružného materiálů, 

který nezabraňuje pohybu vzorku a má odlišnou vlastní frekvenci kmitání než zkoušený 

vzorek. Podstata zkoušky je založená na měření vlastních frekvencí kmitání, ze kterých 

se dle odvozených vztahů, známé objemové hmotnosti a rozměrů tělesa stanoví 

hodnota dynamického modulu pružnosti betonu. Podle polohy snímače a budiče na 

Obr. 8 Průběh napětí při zkoušce pro stanovení statického modulu pružnosti 

betonu v tlaku [18] 

(5) 
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zkoušeném tělese můžeme rozlišit tři hodnoty vlastní frekvence: podélné, příčné a 

kroutivé. Modul pružnosti v tlaku či tahu se stanovuje z podélné a příčné vlastní 

frekvence a modul pružnosti ve smyku z vlastní frekvence kroutivé. 

Zkušební těleso se uloží na vyhovující podložku a osadí se snímačem 

v požadované poloze podle toho, která frekvence je zjišťována. Jako budič se používá 

buď budící oscilátor s možností plynulé změny budící frekvence, nebo zkušebního 

kladívka, které vyvodí požadované kmitání vzorků. Budič musí být taktéž osazen v dané 

poloze. Po rozkmitání vzorku se zaznamená frekvence, při které bylo dosaženo 

maximální amplitudy, která představuje vlastní frekvenci tělesa. Ze vztahů (6) (7) a (8) 

se vypočte příslušná hodnota dynamického modulu pružnosti betonu, ze kterých lze 

stanovit také hodnota dynamického Poissonova koeficientu dle vztahu (9). Rezonanční 

metodě použité k stanovení dynamického modulu pružnosti betonu je věnovaná 

norma ČSN 73 1372 [19]. 

 

𝐸𝑐𝑟𝐿 = 4𝐿2𝑓𝐿
2𝜌  

 

kde EcrL   je  dynamický modul pružnosti betonu v tahu nebo tlaku při podélném

 kmitání [N/mm2] 

L délka zkoušeného tělesa [m]       

fL první vlastní kmitočet podélného kmitání zkoušeného tělesa [kHz]  

ρ objemová hmotnost betonu [kg/m3]. 

 

𝐸𝑐𝑟𝑓 = 0,0789𝑐1𝐿4𝑓𝑓
2𝜌

1

𝑖2  

 

kde Ecrf   je dynamický modul pružnosti betonu v tahu nebo tlaku při podélném

 kmitání [N/mm2] 

c1 korekční součinitel [-] 

L délka zkoušeného tělesa [m]       

ff první vlastní kmitočet příčného kmitání zkoušeného tělesa [kHz]  

ρ objemová hmotnost betonu [kg/m3] 

i poloměr setrvačnosti příčného řezu zkušebního tělesa k ose kolmé na 

rovinu kmitání [m]. 

 

𝐺𝑐𝑟 = 4𝑘𝐿2𝑓𝑡
2𝜌  

 

kde Gcr  je dynamický modul pružnosti betonu ve smyku [N/mm2] 

k korekční charakterizující tvar příčného řezu tělesa a poměr polárního 

momentu setrvačnosti průřezu k modulu tuhosti v kroucení [-] 
L délka zkoušeného tělesa [m]       

ft první vlastní kmitočet kroutivého kmitání zkoušeného tělesa [kHz]  

ρ objemová hmotnost betonu [kg/m3]. 

(6) 

(7) 

(8) 
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𝜈𝑐𝑟 =
1

2
(

𝐸𝑐𝑟

𝐺𝑐𝑟
− 2) 

 

kde νcr  je dynamický Poissonův součinitel [-] 

Ecr  dynamický modul pružnosti betonu zjištěný z hodnot vlastních 

kmitočtů podélného kmitání zkušebního tělesa [N/mm2] 

Gcr  dynamický modul pružnosti betonu zjištěný z hodnot vlastních 

kmitočtů kroutivého kmitání zkušebního tělesa [N/mm2] 

 

 

 

Druhou možností je stanovení dynamického modulu pružnosti betonu pomocí 

ultrazvukové impulzní metody. Při této metodě se dynamický modul pružnosti 

stanovuje na základě rychlosti šíření ultrazvukového vlnění ve zkušebním vzorku, avšak 

z rychlosti šíření vlnění je možno pomocí vztahů vytvořených průkazními zkouškami 

stanovit také pevnost betonu, objemovou hmotnost nebo přítomnost dutin, kaveren či 

jiných defektů v betonu. Zkušební zařízení se skládá ze dvou sond – budiče a přijímače 

a přístroje, který dokáže stanovit dobu průchodu signálu z jedné sondy do druhé. 

Měření může probíhat při třech typech uspořádání sond. Přímé – sondy jsou umístěny 

na protilehlých stranách zkoušeného tělesa, polopřímé – sondy jsou umístěny na 

protilehlých stranách, avšak ne přímo proti sobě, anebo na sousedních stranách, a 

uspořádání nepřímé – sondy jsou na stejné straně tělesa. Při měření doby průchodu je 

nutné dodržet požadovanou teplotu betonu v rozmezí 10 °C až 30 °C (případně dobu 

průchodu vlnění upravit pomocí opravného součinitele), zvolit vhodnou délku měřící 

základny v závislosti na typu přístroje a pracovní frekvence sond a zohlednit 

rozměrnost zkoušeného tělesa. Pro dokonalý přenos ultrazvukových vln ze sond do 

(9) 

Obr. 9 Sestava pro měření dynamického modulu pružnosti betonu 

pomocí rezonanční metody [32] 
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zkoušeného tělesa a naopak je zapotřebí opatřit sondy na kontaktní ploše materiálem, 

který tento požadavek zajistí. V praxi se často používá plastelíny či obdobných 

plastických hmot. Přidání tohoto materiálu mezi sondy a vzorek má za následek 

ovlivnění rychlosti šíření impulzů, proto je zapotřebí před každým měřením přístroj 

zkalibrovat pomocí etalonu, který má předem známou dobu průchodu ultrazvukových 

vln. Při použití této metody u železobetonových prvků je důležité se v ideálním případě 

vyhnout měření v blízkosti výztuže, která by mohla ovlivnit výslednou rychlost šíření 

ultrazvukových impulzů v betonu.  Norma ČSN 73 1371 [20] dále specifikuje požadavky 

na zkušební zařízení a na přesný postup při zkoušení a vyhodnocování výsledků. 

Rychlost šíření ultrazvukových vln pro přímé a polopřímé prozvučování a výsledný 

dynamický modul pružnosti betonu v tlaku nebo tahu se vypočte ze vztahů (10) a (11). 

 

𝑣𝑙 =
𝐿

𝑇
  

 

kde vl    je rychlost impulzu [km/s]      

 L délka měřící základny [mm]   

T čas včetně korekce, který uplyne při průběhu impulzu měřící základnou 

[μs]. 

 

Výsledná rychlost se zaokrouhlí na nejbližší 0,01km/s nebo na 3 významná 

čísla. 

 

𝐸𝑐𝑢 = 𝜌𝑣𝑙
2 1

𝑘2  

 

kde Ecu   je  dynamický modul pružnosti betonu v tahu nebo tlaku [N/mm2] 

ρ objemová hmotnost betonu [kg/m3] 

vl rychlost impulzu [km/s]       

k  součinitel rozměrnosti prostředí [kHz]. 

 

 

Obecně hodnoty statického modulu pružnosti vycházejí vždy nižší než hodnoty 

dynamického modulu pružnosti, avšak převod mezi nimi je možný pomocí převodních 

součinitelů. Tyto součinitele orientačně definuje norma ČSN 73 2011 [21]. Nicméně 

hodnoty těchto součinitelů platí pouze pro některé pevnostní třídy a jsou převzaty ze 

staršího vydání normy, která zahrnovala betony vyráběné v minulosti. Tyto betony se 

od těch vyráběných v současnosti v mnohém liší, proto hodnoty převodních součinitelů 

lze vnímat pouze jako orientační. Mimo to na velikost součinitele nemá vliv pouze 

pevnostní třída betonu, ale také doba zrání nebo receptura a složení betonu. Proto je 

vhodné tyto součinitele stanovit experimentálně pro konkrétní beton pomocí 

zkušebních těles, na kterých je možné získat hodnoty statického i dynamického modulu 

pružnosti [22].  

(10) 

(11)

1) 
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OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÉHO BETONU   

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu je standartně stanovována měřením 

rozměrů, vážením zkušebního tělesa a následným výpočtem jeho objemové hmotnosti 

podle vztahu (12). Další metody stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu je 

vážení pod vodou, nebo výpočtem z kontrolovaných jmenovitých rozměrů. Mimo to 

norma ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7: Objemová hmotnost 

ztvrdlého betonu [23] rozlišuje tři stavy vlhkosti, při kterých může být objemová 

hmotnost stanovována: jak byl dodán, vysušený v sušárně nebo plně nasycený vodou. 

Pro lehký beton je tato veličina důležitá pro jeho zatřízení do příslušné třídy podle 

objemové hmotnosti. Rozdělení do tříd stanovuje ČSN EN 206+A1 (viz Tab. 2). 

 

𝐷 =
m

𝑉
 

 

kde D    je objemová hmotnost ztvrdlého betonu [kg/m3]   

  m hmotnost zkušebního tělesa [kg]     

  V  objem stanovený příslušným způsobem [m3].  

 
 

LOMOVÁ ENERGIE BETONU 

V rámci práce byla také provedena zkouška pro určení lomové energie betonu. 

Tato veličina byla stanovena především pro potřeby numerické analýzy. Podstata 

zkoušky je stanovení velikosti lomové energie pomoci zkušebního tělesa tvaru hranolu, 

který je opatřen v polovině délky zářezem při spodní ploše tělesa kolmým, na podélnou 

osu hranolu. Takto upravený vzorek se zatěžuje pomocí tříbodového ohybu a současně 

se kontinuálně měří jeho deformace. Při dosažení kritické síly se vzorek poruší právě 

v místě zářezu. Z naměřených hodnot síly, deformace a plochy betonu v místě zářezu 

se stanoví lomová energie betonu Gf. 

  

Třída objemové 

hmostnosti

Rozsah objemové 

hmotnosti zkoušené 

podle EN 12390-7 [kg/m3]

D 1,0 D 1,2 D 1,4 D 1,8 D 2,0

≥ 800 a     

≤ 1000

> 1000 a     

≤ 1200

> 1200 a     

≤ 1400

> 1400 a     

≤ 1600

> 1600 a     

≤ 1800

> 1800 a     

≤ 2000

D 1,6

Tab. 2 Klasifikace lehkého betonu podle objemové hmotnosti [1] 

(12) 
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 Beton, ačkoliv má dobré vlastnosti, co se týče pevnosti v tlaku, má pro použití 

do konstrukcí zásadní nevýhodu v podobě malé pevnosti v tahu, která je v porovnání 

s pevností v tlaku přibližně desetinová. Z tohoto důvodu se pro zlepšení únosnosti 

betonových prvků v konstrukcích, které jsou namáhané tahovým napětím vyvolaným 

ať už namáháním od zatížení či například smršťováním betonu, vkládá záměrně výztuž, 

která má za úkol přenášet právě tato, pro beton nepříznivá napětí. Hlavní předpoklady 

pro vzájemné spolupůsobení betonové matrice s výztuží jsou: dokonalá soudržnost 

výztuže a betonu, přibližně stejná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a 

v neposlední řadě také chemické složení, které nezpůsobuje  korozivní reakce 

spolupůsobícího betonu. 

 

 

Výztuž do betonu můžeme dělit do několika základních skupin – podle materiálu 

(kovová, nekovová), podle druhu a tvaru výztužných vložek (tyčová, ze svařovaných sítí, 

z lan, rozptýlená, tuhá), podle působení výztuže (betonářská – pasivní; předpínací – 

aktivní), podle umístění (vnější – lamely, kabely vnějšího předpětí; vnitřní), atd.  

V drtivé většině vyztužených konstrukcí je použito výztuže kovové, ať už 

betonářské nebo předpínací. V současnosti se do vyztužených konstrukcí stále více 

používá rozptýlená výztuž, avšak její použití v nosných prvcích není široce rozšířeno. 

 

 

Jednoznačně nejpoužívanějším materiálem pro vyztužování betonu je právě 

kovová – ocelová výztuž. Mezi její výhody pro použití do betonových konstrukcí patří 

vyhovující mechanické a fyzikální vlastnosti (pevnost, modul pružnosti, součinitel 

tepelné roztažnosti), svařitelnost, tvárnost a také dobrá dostupnost. Kovová výztuž se 

v betonu používá v mnoha formách: jako tyčová, ve formě svařovaných sítí či 

rozptýlená. Nezanedbatelným druhem kovové výztuže do betonu je také výztuž 

předpínací, která disponuje oproti betonářské výztuži především vyšší pevností a nižší 

tažnosti. 

Mezi nevýhody klasické ocelové výztuže patří zejména možnost její koroze ať už 

vlivem vzdušné vlhkosti nebo vlivem působení agresivního prostředí, které se vyskytuje 

u dopravních staveb, kde se používají rozmrazovací prostředky. Pokud je výztuž řádně 

obalena betonem a je dodržena dostatečná tloušťka krycí vrstvy, tak beton díky svému 

vysokému pH dlouhodobě chrání ocelovou výztuž před korozí v důsledku takzvané 

pasivace oceli. Avšak problém nastává, když voda a agresivní látky z okolní prostředí 

získají přístup k ocelové výztuži. Většina poruch železobetonových konstrukcí je 
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důsledkem napadení a koroze nosné výztuže, což má za následek urychlenou 

degradaci okolních částí konstrukce. Nejčastějším zdrojem poruch železobetonových 

konstrukcí jsou: nedodržení, či navržení nedostatečné krycí vrstvy výztuže, přetěžování 

konstrukce, které má za následek nadměrný vznik trhlin a rychlejší degradaci betonové 

krycí vrstvy, nebo také nevhodně zvolená, případně nekvalitní receptura betonu pro 

dané prostředí. 

S požadavkem na dostatečnou tloušťku krycí vrstvy vzniká komplikace při 

použití ocelové výztuže do štíhlých a tenkých konstrukcí, kde právě krycí vrstva může 

tvořit podstatnou část z celkové tloušťky konstrukce, což má za následek neefektivní 

využití výztuže a průřezu konstrukce. Proto se v současnosti rozšiřuje používání 

nekovové výztuže do betonu, která vykazuje mnohem lepší odolnost vůči korozi oxidací 

než konvenční ocelová výztuž.  

 

 

Nekovová výztuž se v praxi vyskytuje nejběžněji ve formě takzvaných vlákny 

vyztužených polymerů (FRP – fibre reinforced polymer). FRP je kompozitní materiál 

skládající se z nosných vláken a matrice na bázi polymerů, která má za úkol vlákna 

spojovat v jeden celek a zároveň je chránit před nepříznivými vnějšími vlivy. 

V současnosti se jako základní materiály pro nosná vlákna používají vlákna na bázi skla, 

čediče, uhlíku, nebo aramidu známějšího pod názvem kevlar. Samostatná vlákna 

(monovlákna) se dále upravují podle požadavků pro další zpracování a výrobu finálního 

produktu [24]. 

Pro výrobu FRP výztuže nebo výztužných lamel se používá technologie zvaná 

pultruze. Jedná se o kontinuální proces výroby rozdělený do pěti základních kroků: 

rovnání a rozložení monovláken; impregnace monovláken pryskyřicí; tvarování do 

požadovaného profilu; vytvrzení v peci a finální řezání na určené délky, případně 

navíjení do svitků [25]. 

FRP, jako výztuž pro betonové konstrukce, se využívá v podobě externí výztuže, 

jako jsou lamely či tkaniny. Tyto druhy výztuže se používají zejména u zesilování 

konstrukcí, kdy se lamely či tkaniny dodatečně lepí na zesilovaný průřez. Jako vnitřní 

kompozitní výztuž lze využít tyčové výztuže, výztuže ve formě sítí nebo rozptýlené 

kompozitní výztuže. FRP výztuž je také možno použít pro předem i dodatečně předpjaté 

betonové konstrukce. Kompozitní výztuž se ve stavebnictví začala výrazněji používat 

v 90. letech minulého století, kdy se uplatnila jak v pozemním, tak mostním či 

dopravním stavitelství. Hlavním důvodem použití FRP výztuže jsou specifické 

požadavky na konstrukci či  prostředí, ve kterém se vylučuje použití konvenční ocelové 

výztuže, jako můžou být konstrukce vystaveny působení vysoce agresivního prostředí, 

stálému působení vody či při použití mezerovitého betonu, u kterého, díky jeho 

dutinám a pórům mají látky z okolního prostředí snazší přístup do vnitřní struktury 

betonu. 
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FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI FRP VÝZTUŽE 

 Jednotlivé fyzikální a mechanické vlastnosti kompozitní výztuže jsou ovlivněny 

mnoha faktory. Jakožto kompozitní materiál jsou jeho vlastnosti závislé na dílčích 

složkách, složení a také na technologii výroby. FRP kompozit vyráběný pultruzí se 

vyznačuje ortotropním chováním, kdy vlastnosti výsledného kompozitu v podélném 

směru (ve směru nosných vláken) určují především monovlákna, a v příčném směru se 

naopak na výsledných charakteristikách podílí větší mírou matrice. Obecně platí, že 

vlastnosti v podélném směru bývají až stonásobně příznivější než ve směru příčném 

[24]. Oproti používané betonářské oceli, má FRP výztuž také odlišné chování při 

tahovém namáhání, kdy se chová lineárně pružně až do porušení – chybí pro ocel 

typická mez kluzu. V porovnání s běžně používanou betonářskou ocelí typu B500 

s mezí kluzu 500 N/mm2 a minimální pevnosti v tahu 550 N/mm2 dosahují kompozitní 

výztuže pevnosti běžně v rozmezí 1 000 až 3 000 N/mm2, přičemž výsledná pevnost je 

přímo závislá na typu použitých nosných monovláken. Oproti poměrně vysoké 

pevnosti FRP výztuže mají výrazně nižší modul pružnosti ve srovnání s betonářskou 

ocelí. Výsledná hodnota opět závisí na použitých materiálech. V praxi jsou moduly 

pružnosti kompozitních výztuží v řádech desítek GPa, výjimku tvoří FRP na bázi uhlíku, 

které dosahují hodnoty modulu pružnosti až ve stovkách GPa. Nespornou výhodou FRP 

je jeho malá objemová hmotnost pohybující se okolo 2 500 kg/m3. 

Obr. 10 Princip FRP kompozitu 
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TRVANLIVOST A ODOLNOST FRP VÝZTUŽE 

Největší výhodou FRP výztuže oproti oceli, při použití jako výztuže do betonu, je 

její korozivzdornost. Koroze je častým problémem konstrukcí, které jsou vystaveny 

vnějším vlivům, kdy agresivní prostředí napadá ocelovou výztuž, která ztrácí nosnou 

funkci a celá konstrukce urychleně degraduje a přestává bezpečně plnit svou funkci. 

Při použití ocelové výztuže je nutno pečlivě dodržovat dostatečnou tloušťku krycí vrstvy, 

dostatečné zhutnění betonu a řádně kontrolovat jak kvalitu samotného betonu, tak 

provádění konstrukce. Tento problém z části odpadá při použití korozivzdorné výztuže, 

jakou je například kompozitní výztuž. 

Kvůli použití různých materiálů pro výrobu kompozitních výztuží mají také 

výsledné produkty různou odolnost vůči působícím vlivům. Obecně mají velmi dobrou 

odolnost proti působení chemických látek, jako jsou chloridy a kyseliny. Výjimku tvoří 

FRP na bázi skelných vláken, která mají zhoršenou odolnost proti silně alkalickému 

prostředí, proto je nezbytné chránit vlákna matricí. Jsou elektricky nevodivé a 

nemagnetické, takže nejsou napadány bludnými proudy, či nemůžou způsobovat 

rušení elektromagnetických signálů. Ale kvůli těmto vlastnostem se stávají 

neidentifikovatelné v betonové konstrukci běžně používanými nedestruktivními 

metodami, které fungují na principu elektromagnetické indukce, což může způsobovat 

komplikace při pozdější diagnostice konstrukce.  

Obr. 11 Pracovní diagramy vybraných druhů výztuží do 

betonu 



34 

 

Z důvodu nízkého modulu pružnosti běžných FRP výztuží je potřeba se při 

navrhování konstrukci s těmito materiály zaměřit zejména na posouzení z hlediska 

deformací konstrukce, kdy by při nadměrných deformacích mohly vznikat ve větší míře 

trhliny v konstrukci. Další nepříznivou vlastností je výraznější dotvarování při působení 

konstantního napětí ve výztuži a snížení pevnosti v tahu vlivem cyklického namáhání, 

které je specifické hlavně pro dopravní stavby. Stavby je nutno posuzovat i z hlediska 

požární odolnosti. Beton a ocel jsou nehořlavé materiály, avšak působení vysokých 

teplot při požáru může nevratně konstrukci poškodit či způsobit její kolaps. Ocelová 

výztuž při působení vysokých teplot měkne a ztrácí svou pevnost. Samotná vlákna 

kompozitní výztuže jsou nehořlavá a udržují si svoji stálost do teplot až do 1000 °C, 

avšak polymerová matrice je na působení ohně citlivá [24]. Při působení ohně rychle 

degraduje a přestává plnit svou funkci, kdy má spojovat jednotlivá nosná vlákna a 

zajistit jejich vzájemné spolupůsobení, čímž se vlákna od sebe oddělí a přestanou 

přenášet napětí rovnoměrně. Následně dochází k přetěžování jednotlivých vláken, 

jejich přetržení a dalšímu nárustu napětí na zbylá vlákna, čímž se řetězovou reakcí 

poruší celá výztužná vložka. Ochrana výztuže proti ohni je možná použitím látek 

zpomalujících, či zamezujících hoření, nebo zvětšením krycí vrstvy výztuže. Toto 

opatření by eliminovalo hlavní výhodu nekovové výztuže, spočívající v možnosti snížení 

jejího krytí, proto je potřeba pečlivě zvážit vhodnost použití FRP výztuže.  
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Hlavním úkolem praktické části práce je ověření chování a vhodnosti vyztužení 

plošných dílců z lehkého betonu. Pro vyztužení byla zvolena ocelová betonářská 

výztuže ve formě svařované sítě. Jako druhý typ výztuže byla použita výztužná síť 

z kompozitního materiálu na bázi čedičových vláken (BFRP). Rozměry dílců, způsob 

vyztužení a uspořádání zatěžovacích zkoušek byly zvoleny na přímý požadavek praxe. 

Vyhodnocení a porovnání experimentu bylo provedeno na základě souboru 

zatěžovacích zkoušek. Dále byla vykonána numerická analýza pomocí metody 

konečných prvků (MKP) v programu Atena2D a také numerická analýza pomocí ručního 

výpočtu. Vstupní parametry pro numerickou analýzu jako materiálové charakteristiky 

a uspořádání zkoušky byly zvoleny tak, aby co nejpřesněji vystihovaly provedené 

zatěžovací zkoušky. Výsledky z experimentálních zatěžovacích zkoušek sloužily také 

jako ověření výsledků numerické analýzy. Mimo zkoušení plošných dílců byly 

zhotoveny i zkušební tělesa z receptury lehkého betonu použitého pro výrobu dílců, na 

kterých byly stanoveny základní fyzikální a mechanické vlastnosti betonu. 

Celková fotodokumentace z příprav a průběhu experimentální části této práce 

je součástí přílohy P1. 

 

 

Pro experiment byly zvoleny plošné dílce (desky) o rozměru 900x300x50 mm. 

Tyto rozměry byly zvoleny s ohledem na požadavek zadavatele, který byl dodržet 

maximální tloušťku dílce 50 mm, a na kapacitu zkušebního zařízení. Celkem byly 

vyrobeny tři sady zkušebních desek po třech kusech, dohromady tedy devět dílců. První 

sada byla zvolená jako referenční nevyztužená pro ověření chování samotného dílce 

z LB. Druhá sada byla vyztužená ocelovou sítí a třetí sada vyztužená pomocí BFRP. 

Přehled vyrobených dílců viz Tab. 3. Jak výroba forem, tak i samotná betonáž byla 

prováděna v laboratořích Ústavu stavebního zkušebnictví v prostorech Vysokého učení 

technického v Brně, Fakulty stavební. Návrh receptury a výroba lehkého betonu byla 

zajištěna firmou Svoboda a syn, s.r.o.  

  Tab. 3 Přehled vyrobených dílců 

OZNAČENÍ DRUH

LB REF 1

LB REF 2

LB REF 3

LB OCEL 1

LB OCEL 2

LB OCEL 3

LB ČEDIČ 1

LB ČEDIČ 2

LB ČEDIČ 3

REFERENČNÍ

OCELOVÁ 

VÝZTUŽ

BFRP 

VÝZTUŽ
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LEHKÝ BETON 

Lehký beton, který byl použit pro výrobu všech těles, byl nepřímo vylehčený 

konstrukční beton. Vylehčení bylo docíleno použitím pórovitého kameniva známého 

pod názvem Agloporit. Kamenivo se vyrábí spékáním elektrárenského popílku a dalších 

příměsí. Konkrétně bylo použito kamenivo frakce 4/8; 8/16 a drcený Agloporit frakce 

1/4. Cement byl použit CEM I–42,5R, příměs do čerstvého betonu se přidávala ve formě 

elektrárenského popílku a pro zlepšení zpracovatelnosti betonu byl použit plastifikátor. 

 

DÍLCE VYZTUŽENÉ OCELOVOU SÍTÍ 

Pro dílce vyztužené ocelovou svařovanou sítí bylo použito sítě s rozměry oka 

100x100 mm a průměrem drátu 6 mm. Síť byla vyrobena z oceli značky B500B 

s minimální mezí kluzu 500 N/mm2 a minimální pevností v tahu 550 N/mm2. Z rozměrů 

sítě vyplývá, že v příčném řezu dílce byly tři pruty podélné výztuže. Minimální tloušťka 

krycí betonové vrstvy byla zvolena dle nejmenší dostupné výšky plastové distanční lišty: 

15 mm. Výztuž byla ve formách zabezpečená proti změně polohy během betonáže. 

 

DÍLCE VYZTUŽENÉ KOMPOZITNÍ SÍTÍ 

Tyto dílce byly vyztužené nekovovou kompozitní sítí z polymerem vyztužených 

čedičových vláken. Síť měla rozměry oka 50x50 mm a průměr drátu 2,2 mm. Tento 

konkrétní typ výztuže byl použit dle požadavků zadavatele. Síť je dodávána pod 

obchodním názvem ORLITECH ®MESH. Dle dostupného Protokolu o výsledku 

certifikace výrobku provedené Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. 

(protokol je součástí přílohy P2 této práce) v roce 2018 vyplývá, že použitá výztuž má 

průměrnou pevnost v tahu 1386 N/mm2, charakteristickou hodnotu pevnosti v tahu 

1266 N/mm2 a průměrnou hodnotu modulu pružnosti 39,6 GPa. Na základě rozměrů 

ok sítě bylo možno do průřezu dílce umístit 6 prutů podélné výztuže. Krytí výztuže bylo 

zvoleno shodně s dílci vyztuženými ocelovou sítí, které činí 15 mm. Taktéž byla výztuž 

zabezpečená proti změně polohy při betonáži.  

  

Obr. 12 Vyztužení dílců LB OCEL 
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Betonáž dílců probíhala v jednom dni, kdy byly vyrobeny čtyři záměsi lehkého 

betonu. Z každé záměsi se zhotovil jeden dílec z každé skupiny. Z poslední, čtvrté 

záměsi, byla zhotovena referenční tělesa pro stanovení vlastností ztvrdlého betonu. 

Formy se po naplnění čerstvým betonem důkladně zhutnily pomocí vibračního stolu a 

horní povrch se ručně uhladil. Následující den proběhlo odbednění jak dílců, tak 

referenčních těles. Všechny vyrobené desky a tělesa se následně umístily do vodního 

uložení, kde po dobu minimálně 28 dnů zrály. 

 

Obr. 13 Vyztužení dílců LB ČEDIČ 

Tab. 4 Základní vlastnosti použité výztuže 

OCELOVÁ 

SÍŤ

ORLITECH 

®MESH

ROZMĚR OKA d1/d2 [mm] 100/100 50/50

PRŮMĚR DRÁTU φ [mm] 6 2,2

POVRCH VÝZTUŽE -

MEZ KLUZU fyk [N/mm2] 500 -

PEVNOST V TAHU ftk [N/mm2] min. 550 1 266

MODUL PRUŽNOSTI E [N/mm2] 200 000 39 600

OBJEMOVÁ HMOTNOST D [kg/m3] 7 850 2 650

ŽEBÍRKOVANÝ
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Během betonáže se prováděly průběžné základní zkoušky čerstvého betonu pro 

každou vyrobenou záměs. Na vyráběné receptuře betonu se zjišťovala konzistence a 

objemová hmotnost čerstvého betonu. Pro stanovení konzistence byla zvolena 

zkouška sednutí kužele. Požadovaný stupeň konzistence pro použitou recepturu byl 

stanoven jako stupeň konzistence S3. Stanovení konzistence čerstvého betonu bylo 

prováděno dle ČSN EN 12350–2 [11]. Pro stanovení objemové hmotnosti čerstvého 

betonu bylo použito postupu v souladu s normou ČSN EN 12350-6 [12]. Výpočet byl 

proveden dle vztahu (1). Výsledné hodnoty jsou zaznamenány v tabulce níže. 

Z výsledků sednutí kužele je možné vyhodnotit, že u použité receptury betonu nebyla 

v polovině vyrobených záměsí dodržená požadovaná konzistence. Tento problém je 

způsoben použitým druhem lehkého kameniva, které je velmi náchylné na správné a 

dokonalé odstranění předmáčení vody. Pokud nedojde k dokonalému odstranění této 

vody, pak nadbytečná voda přispívá ke zvyšování vodního součinitele a zvyšuje stupeň 

konzistence.  

Obr. 14 Zkouška sednutí kužele 

Tab. 5 Vlastnosti čerstvého betonu 

s [mm] D [kg/m3]

1. 130 (S3) 1 790

2. 165 (S4) 1 800

3. 190 (S4) 1 800

4. 135 (S3) 1 800

SEDNUTÍ KUŽELE 

(STUPEŇ KONZISTENCE)

OBJEMOVÁ HMOTNOST 

ČERSTVÉHO BETONU ZÁMĚS
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Především pro potřeby vstupních údajů pro numerickou analýzu bylo nutné 

stanovit základní materiálové charakteristiky použitého betonu. Pro tyto potřeby bylo 

vyrobeno celkem devět zkušebních těles (viz Tab. 6): tři krychle rozměrů 

150x150x150 mm a šest hranolů o rozměrech 100x100x400 mm. Na krychlích byla 

stanovena pevnost betonu v tlaku, na hranolech pak statické i dynamické moduly 

pružnosti, pevnost v prostém tahu a lomová energie betonu. Na všech vzorcích byla 

stanovena také objemová hmotnost ztvrdlého betonu. Dodatečně pak byla stanovena 

také pevnost betonu v tahu za ohybu pomocí tříbodového ohybu. Jako zkušební vzorky 

byly použity příčné odřezy z referenčních nevyztužených desek. Rozměry použitých 

hranolů byly 50x50x300 mm. 

 

Podrobné výsledky fyzikálních i mechanických vlastností použitého betonu jsou 

uvedeny v příloze P3 této práce. Všechny postupy, vztahy a požadavky jsou popsány 

v teoretické části této práce a řídí se platnými normami. 

 

Konkrétně byly stanoveny tyto charakteristiky: 

 

PEVNOST V TLAKU – dle ČSN EN 19390-1 [14], ze vztahu (2); 

PEVNOST V TAHU ZA OHYBU – dle ČSN EN 19390-5 [15], ze vztahu (3); 

PEVNOST V PROSTÉM TAHU – dle ČSN 73 1318 [16], ze vztahu (4); 

STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI – dle ČSN ISO 1920-10 [18], ze vztahu (5); 

Tab. 6 Přehled vyrobených zkušebních těles 

OZNAČENÍ ROZMĚRY [mm] PROVEDENÉ ZKOUŠKY

K1

K2

K3

T1

T2

T3

T4

T5

T6
DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI 

LOMOVÁ ENERGIE

T1.1

T1.2

T2.1

T2.2

T3.1

T3.2

ODŘEZY Z DESEK 

50x50x300

PEVNOST V TAHU ZA OHYBU 

(TŘÍBODOVÝ OHYB)

150x150x150

100x100x400

PEVNOST V TLAKU

STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI 

DYMANICKÝ MODUL PRUŽNOSTI

DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI 

PEVNOST V PROSTÉM TAHU
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DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI (REZONANČNÍ METODA) – dle ČSN 73 1372 [19], ze 

vztahů (6), (7), (8) a Poissonův součinitel ze vztahu (9); 

DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI (ULTRAZVUKOVÁ IMPULZNÍ METODA) – dle 

ČSN 73 1371 [20], ze vztahů (10) a (11); 

OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÉHO BETONU – dle ČSN EN 12390-7 [23], ze vztahu 

(12); 

LOMOVÁ ENERGIE BETONU  

Následující tabulka přehledně shrnuje stanovené průměrné hodnoty fyzikálních a 

mechanických vlastností použitého betonu: 

 

PEVNOST V TLAKU fc,cube [N/mm2] 56,80

PEVNOST V TAHU ZA OHYBU (TŘIBODOVÝ OHYB) fct [N/mm2] 5,00

PEVNOST V PROSTÉM TAHU ft [N/mm2] 2,00

STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI Ec [N/mm2] 19 000

Ecrl [N/mm2] 22 000

Ecrf [N/mm2] 21 500

Gcr [N/mm2] 9 000

POISSONŮV SOUČINITEL ν [-] 0,213

DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI (ULTRAZVUKOVÁ IMPULZNÍ METODA) Ecu [N/mm2] 23 500

LOMOVÁ ENERGIE Gf [J/m2] 2,07E-04

OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÉHO BETONU D [kg/m3] 1 760

DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI (REZONANČNÍ METODA)

Tab. 7 Vlastnosti ztvrdlého betonu 

Obr. 15 Zatěžování vzorku pro určení lomové energie betonu 
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Experimentální statické zatěžovací zkoušky vyrobených dílců byly zvoleny na 

základě potřeby přímého ověření chování a odezvy vyztužených dílců z lehkého betonu 

na zatížení a ověření následně prováděných numerických analýz. Příprava, průběh a 

vyhodnocení zatěžovacích zkoušek se řídil normou ČSN 73 2030 – Zatěžovací zkoušky 

stavebních konstrukcí: Společná ustanovení [26]. 

 

 

Pro experiment byl zvolen shodný způsob zatěžování pro všechny dílce, a to 

pomocí čtyřbodového ohybu při statickém působení jako prostý nosník. Zatěžování 

dílce bylo prováděno pomocí elektromechanického laboratorního lisu LABTEST 

6.250.1.30 firmy LABORTECH. Zatížení na dílce bylo aplikováno pomocí ocelového 

vahadla, které mělo za úkol rovnoměrně rozdělovat sílu z lisu a eliminovat pomocí 

kloubově zavěšených otočných válečků případné výstřednosti působících břemen. Na 

povrch zkoušených dílců byly pod zatěžovací válečky vloženy pryžové pásky pro 

vyrovnání povrchu dílců a dokonalý rovnoměrný přenos zatížení. Jako podpory sloužily 

ocelové válečky, přes které se přenášely reakce od vyvozovaného zatížení do spodního 

rámu zkušebního zařízení. Základní uspořádání zkoušky je zobrazeno na Obr. 16. 

 

V průběhu statické zatěžovací zkoušky se kontinuálně zaznamenávaly potřebné 

hodnoty zatížení, posunu a přetvoření. Síla vyvozená na dílec byla měřená pomocí 

integrovaného siloměru ve zkušebním zařízení s přesností 1 N. Svislé posuny dílce se 

měřily uprostřed rozpětí podpor ve dvou místech na krajích příčného řezu. Dále se 

měřil pokles v obou podporách. Měření všech posunů bylo prováděno indukčnostními 

snímači dráhy, konkrétně typy WA20 a WA50 vyráběné firmou HBM (Hottinger Baldwin 

Messtechnik GmbH). Použité snímače disponují měřícím rozsahem 20 mm a 50 mm. 

Upevněny byly pomocí magnetických stojánků, které zabezpečovaly snímače v určené 

poloze. Pro měření přetvoření, jak v tlačených, tak v tažených vláknech betonu, byly 

Obr. 16 Schéma zatěžovacích zkoušek 
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použity lineární foliové odporové tenzometry typu 1-LY4X-50/120 s jednou měřící 

mřížkou od firmy HBM. Na vybrané dílce se tenzometry dodatečně nalepily pomocí 

speciálního dvousložkového lepidla. Lepení probíhalo ve dvou etapách: v první se 

povrch dílců lokálně vybrousil a vyrovnal tenkou vrstvou lepidla; v druhé etapě se pak 

zatvrdlé lepidlo pomocí brusky srovnalo a na srovnaný povrch se nalepil samotný 

tenzometr. Tabulka 8 pak vyjadřuje konkrétní osazení tenzometrů na jednotlivé dílce. 

Celkové osazení všech měřidel na dílci je zobrazeno na obrázku 17. 

 

 

Všechna měřená data byla přenášena v reálném čase do PC pomocí 

osmikanálové měřící ústředny HBM QuantumX MX840B. Data byla zaznamenávána 

vzorkovací frekvencí 10 Hz, což odpovídá deseti záznamům za vteřinu. 

Obr. 17 Schéma osazení měřidel při zkoušce 

Tab. 8 Osazení tenzometrů 

DÍLEC
T1 

(TLAK)

T2 

(TAH)

LB REF 1 × ×

LB REF 2 ✓ ×

LB REF 3 ✓ ✓

LB OCEL 1 × ×

LB OCEL 2 ✓ ×

LB OCEL 3 ✓ ✓

LB ČEDIČ 1 ✓ ✓

LB ČEDIČ 2 ✓ ×

LB ČEDIČ 3 × ×

✓

×

OSAZEN

NEOSAZEN
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Obr. 18 Zkušební lis osazen přípravky pro čtyřbodový ohyb a měřící 

ústředna s PC pro záznam dat 

Obr. 19 Dílec LB REF 2 osazen měřidly a připraven na zkoušku 



44 

 

 

Zatěžovací zkoušky nevyztužených referenčních dílců byly zvoleny pro ověření 

chování plošných dílců z lehkého betonu a jejich odezvu na zatížení. Po osazení dílců 

do zkušebního zařízení a potřebnými měřidly bylo zahájeno jejich plynulé zatěžování 

až do porušení. K porušení u těchto dílců došlo náhle křehkým lomem. O plynulé 

zatěžování nastavenou rychlostí se starala řídící elektronika zkušebního lisu. U vzorků 

LB REF 2 a LB REF 3 došlo k porušení při přibližně stejné hodnotě působící síly. U vzorku 

LB REF 1 došlo k porušení při významně nižší síle, z důvodu nevhodně zvolené rychlosti 

zatěžování. Avšak referenční dílce se chovaly dle předpokladu. Průběh zatěžovací 

zkoušek nevyztužených dílců ukazuje graf závislosti působící síly na průhybu dílce 

uprostřed rozpětí podpor (Graf 1). Závislost napětí v krajních tlačených a tažených 

vláknech betonu na působící síle pak zobrazuje graf 2. Pro všechny provedené 

zatěžovací zkoušky platí, že výsledný průhyb uprostřed rozpětí se rovná průměrné 

hodnotě obou snímačů uprostřed rozpětí opravené o průměrnou hodnotu poklesu 

v podporách. Nicméně vzhledem k  vysoké tuhosti celé spodní konstrukce zkušebního 

lisu a přímého uložení zkoušených dílců na ocelové válečky podpor byly posuny 

v podporách minimální.   

Graf 1 Průběh zatěžovacích zkoušek nevyztužených dílců 
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Graf 2 Závislost napětí v betonu na zatížení nevyztužených dílců 

Obr. 20 Porušené referenční nevyztužené dílce 

Fcr wcr Mcr

[kN] [mm] [kNm]

LB REF 1 1,576 0,452 0,221 Fcr

LB REF 2 1,805 0,893 0,253 wcr

LB REF 3 1,992 0,927 0,279 Mcr

PRŮHYB PŘI Fcr

OHYBOVÝ MOMENT PŘI Fcr

DÍLEC

SÍLA PŘI PORUŠENÍ

Tab. 9 Maximální hodnoty ze zkoušek REF dílců 
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Při zatěžování dílců vyztužených ocelovou sítí nebyly pozorovány žádné 

problémy, dílce se chovaly dle předpokladů. Zatěžovací zkouška byla ukončena při 

dosažení meze únosnosti – drcení tlačeného betonu. Všechny zkoušené dílce 

vykazovaly prakticky shodnou únosnost. Na střední podélný prut výztuže dílce 

LB OCEL 3 byl před betonáži osazen odporový tenzometr pro měření napětí ve výztuži. 

Bohužel vzhledem k selhání tenzometru na začátku zatěžovací zkoušky nebylo možné 

interpretovat správné výsledky z daného měřidla. Velikost průhybu na působící síle 

ukazuje graf 3. Závislost napětí v betonu na působící síle pak graf 4.   

Graf 3 Průběh zatěžovacích zkoušek dílců vyztužených ocelovou sítí 

Obr. 21 Typický způsob porušení dílců s ocelovou výztuží 
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Zatěžovací zkoušky dílců s kompozitní výztuží na bázi čedičových vláken 

provázely opakující se poklesy působící síly doprovázeny slyšitelným praskáním ve 

zkoušeném dílci. Tento jev byl přisouzen postupném se natahování a rovnání 

jednotlivých nosných vláken ve výztužné vložce v kombinaci s menší soudržnosti 

výztuže s betonem a jejím prokluzem. Dílce se porušily shodně, a to postupným 

přetržením všech prutů podélné výztuže. Z důvodu malého průměru drátu výztužné 

sítě nebylo možno osadit na výztuž tenzometr pro sledování přetvoření výztuže a 

určení napětí ve výztuži. Všechny zkoušené dílce vykazovaly podobnou únosnost a 

shodné chování během zatěžování.  

Graf 4 Závislost napětí v betonu na zatížení dílců s ocelovou výztuží 

Obr. 22 Detail přetržené podélné BFRP výztuže 
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Graf 5 Průběh zatěžovacích zkoušek dílců vyztužených BFRP sítí 

Graf 6 Závislost napětí v betonu na zatížení dílců s BFRP výztuží 
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Numerická analýza byla provedená především z důvodu ověření možností a 

vhodnosti použití numerického modelu pro řešený problém. Ověření numerických 

modelů bylo provedeno na základě srovnání s provedenými experimentálními 

zatěžovacími zkouškami. Pro potřeby numerické analýzy byly provedeny dva základní 

modely: nelineární výpočet pomocí metody konečných prvků a následně ruční výpočet 

únosnosti a odpovídajícího průhybu ve třech bodech: plný ideální průřez, průřez 

porušený trhlinami a mez únosnosti průřezu. Pro všechny výpočtové modely byly 

použity vstupní parametry, které odpovídají průměrným hodnotám materiálových 

charakteristik a uspořádání provedených experimentálních zkoušek. 

Výsledky numerické analýzy pomocí MKP i ručního výpočtu pro oba způsoby vyztužení 

znázorňují grafy 7 a 8. 

 

 

Pro řešení analýzy pomocí MKP byl zvolen nelineární výpočet v softwaru 

společnosti Červenka Consulting, konkrétně programem ATENA2D. Celkem byly 

vytvořeny dva modely: pro dílec s ocelovou výztuží a pro dílec s BFRP výztuží. Materiály 

použité ve výpočtu korespondovaly jak svým chováním při působení zatížení na 

materiál, tak hodnotami fyzikálních a mechanických vlastností se skutečnosti. 

Geometrie a okrajové podmínky modelu odpovídaly experimentálním zkouškám. 

Beton byl reprezentován SBETA materiálem s průměrnými naměřenými hodnotami 

provedených referenčních zkoušek. Ocelová výztuž byla modelována jako materiál 

s bilineárním pracovním diagramem, BFRP jako lineárně pružný materiál. Oba druhy 

výztuže měly definovanou soudržnost s betonem. Pro pomocné prvky byl použit taktéž 

lineárně pružný materiál. V obou modelech bylo zatížení na prvek aplikováno 

přírůstkem jednotkové síly v každém výpočtovém kroku. Výpočet byl prováděn 

metodou Newton-Raphson. Pro oba modely byla vygenerovaná čtyřúhelníková síť 

konečných prvků, která čítala 18 konečných prvků po výšce dílce. Celkem bylo pro 

model s ocelovou výztuží provedeno 183 výpočtových kroků, pro model s BFRP výztuží 

celkem 143 kroků. Oba modely zahrnovaly vlastní tíhu prvku. Pro zaznamenávání 

působící síly a průhybu uprostřed rozpětí byly použity monitory daných veličin, jejichž 

hodnoty byly následně exportovány a dále zpracovány. Detailnější výstup z programu 

ATENA2D je obsažen v příloze P4 této práce.  

Obr. 23 Model konstrukce v ATENA2D 
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Ruční výpočet byl rozdělen do tří výpočtových kroků podle působení průřezu: 

 

• ideální neporušený průřez 

• průřez porušený trhlinou 

• dosažení meze únosnosti průřezu, 

 

ve kterých bylo stanoveno zatížení působící na průřez a odpovídající hodnota průhybu 

uprostřed rozpětí podpor. Ruční výpočet byl ověřen pomocí programu TRHLINY verze 

1.2 [27]. Ruční výpočet respektoval chování použitých materiálů v podobě 

zjednodušených pracovních diagramů a průměrných hodnot vlastností materiálů 

stanovených při referenčních zkouškách, geometrické uspořádání zkoušky a její 

okrajové podmínky. Výpočet byl proveden na zjednodušeném prutovém modelu. Níže 

jsou zjednodušeně popsány předpoklady a základní vztahy použité pro výpočet 

jednotlivých výpočtových kroků. 

 

 IDEÁLNÍ NEPORUŠENÝ PRŮŘEZ 

Ideální průřez je tvořen plochou tlačeného betonu a plochou tažené výztuže 

převedené na materiál shodných vlastností, jaké má tlačený beton pomocí převodního 

součinitele αe, který vyjadřuje poměr modulu pružnosti výztuže a modulu pružnosti 

betonu, kterým je přenásobená plocha výztuže. 

 

𝛼𝑒 = 𝐸𝑠/𝐸𝑐  

 

kde αs    je převodní součinitel       

 Es modul pružnosti výztuže [N/mm2]   

Ec modul pružnosti betonu [N/mm2]. 

  

Obr. 24 Ideální neporušený průřez: a) ŽB průřez; b) ideální průřez; 

c) průběh poměrného přetvoření; d) průběh napětí; e) síly v průřezu 

(13) 
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PRŮŘEZ PORUŠENÝ TRHLINOU 

Pokud je průřez namáhán ohybovým momentem větším než kritickým 

momentem na mezi vzniku trhlin, znamená to, že v průřezu vnikají tahové trhliny a 

beton v tažené části nepůsobí. Předpoklad je, že poměrné přetvoření je po výšce 

průřezu lineární a napětí v tlačené části průřezu a tahové napětí ve výztuži je přímo 

úměrné poměrnému přetvoření. 

 

DOSAŽENÍ MEZE ÚNOSNOSTI PRŮŘEZU 

Výpočet ohybového momentu na mezi únosnosti byl proveden dle 

ČSN EN 1992-1-1 [8] pomocí zjednodušených pracovních diagramů betonu a oceli.    

Obr. 25 Průřez porušený trhlinou: a) ŽB průřez; b) ideální průřez s trhlinou; 

c) průběh poměrného přetvoření; d) průběh napětí; e) síly v průřezu 

Graf 7 Průběh průhybu a zatížení numerické analýzy pro dílec vyztužený ocelovou sítí 



52 

 

 

 

Z výsledků obou numerických modelů je zřejmé, že jak výpočet v softwaru 

ATENA2D, tak i ruční výpočet lze vzájemně porovnat vzhledem k průběhu veličin, i jejich 

hodnot. 

  

Graf 8 Průběh průhybu a zatížení numerické analýzy pro dílec vyztužený BFRP sítí 
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Porovnání naměřených hodnot z experimentálních statických zatěžovacích 

zkoušek bude pro přehlednost znázorněno pomocí grafů průběhů průhybu uprostřed 

rozpětí a působící síly na dílec a sloupcových grafů znázorňující dosažených únosností 

a odpovídajícího průhybu. 

 

 

Hlavním úkolem praktické části práce bylo experimentální ověření chování 

plošných dílců z lehkého betonu s výztuží z rozdílného materiálu. Z výsledků vyplývá, 

že konkrétní BRFP výztuž vykazuje znatelně větší průhyb (přibližně 4,5násobný) oproti 

dílcům vyztužených ocelovou výztuží. Mimo to konkrétní BFRP výztuž a její množství má 

cca o 40% nižší únosnost oproti použité ocelové výztuži. Doprovodný jev u většího 

průhybu dílců s BFRP výztuží je větší rozvoj a šířka trhlin v tažené oblasti betonu. 

Nezvyklým jevem oproti dílcům vyztuženým ocelovou sítí je charakteristické skokové 

snižování únosnosti dílce, což je reprezentováno náhlým úbytkem působící síly a 

slyšitelným praskáním v dílci. Porovnání všech provedených experimentů vyztužených 

dílců znázorňuje graf 9.  

  

Graf 9 Porovnání průběhů průhybu a zatížení všech vyztužených dílců 
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Porovnání působící síly a odpovídajícího průhybu pro mez vzniku trhlin ukazuje 

graf 10, sílu a odpovídající průhyb při dosažení meze únosnosti pak graf 11. Všechny 

výsledky sil, odpovídajícího průhybu uprostřed rozpětí a ohybového momentu pro 

všechny zkoušené dílce shrnuje tabulka 10.   

Graf 11 Hodnoty působící síly a odpovídajícího průhybu na mezi únosnosti 

Graf 10 Hodnoty působící síly a odpovídajícího průhybu na mezi vzniku trhlin 
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Následující grafy ukazují porovnání výsledků provedených experimentálních 

zatěžovacích zkoušek a numerické analýzy pro oba druhy vyztužení. Výsledky a 

průběhy obou způsobů numerické analýzy ve srovnání se zatěžovacími zkouškami jsou 

do vysoké míry navzájem shodné. Jisté nepřesnosti numerické analýzy jsou způsobeny 

především malým souborem výsledků pro určení vlastností použitých materiálu pro 

vstupní hodnoty do numerické analýzy. 

Fcr wcr Mcr Frk wrk Mrk

[kN] [mm] [kNm] [kN] [mm] [kNm]

LB OCEL 1 2,024 0,490 0,302 8,319 12,45 1,165

LB OCEL 2 1,942 0,508 0,272 9,201 12,21 1,288

LB OCEL 3 2,001 0,559 0,280 8,644 11,64 1,210

LB ČEDIČ 1 2,130 0,737 0,298 6,538 58,52 0,915

LB ČEDIČ 2 2,100 0,650 0,317 6,445 56,52 0,902

LB ČEDIČ 3 2,170 0,760 0,305 5,834 53,80 0,817

Fcr

wcr

Mcr

Frk

wrk

Mrk

SÍLA NA MEZI VZNIKU TRHLIN

PRŮHYB PŘI Fcr

OHYBOVÝ MOMENT PŘI Fcr

SÍLA NA MEZI ÚNOSNOSTI

PRŮHYB PŘI Frk

OHYBOVÝ MOMENT PŘI Frk

DÍLEC

Tab. 10 Výsledky zatěžovacích zkoušek vyztužených dílců 

Graf 12 Výsledky numerické analýzy v porovnání s provedenými zatěžovacími zkouškami 

pro dílce vyztužené ocelovou sítí 
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U výsledků dílců s BFRP výztuží je zřetelná vyšší hodnota únosnosti dílce při 

numerické analýze než u reálného experimentu. Tato rozdílnost je nejspíše způsobená 

nedokonalým spojením nosných vláken polymerovou matricí, což má za následek 

nerovnoměrné namáhání jednotlivých vláken výztužné vložky a následné porušení více 

namáhaných vláken. Tento proces se cyklicky a řetězově opakuje, až dojde k přetržení 

celé výztužné vložky. S tímto jevem ani jedna metoda numerické analýzy nepočítala, 

tudíž únosnost celého prvku vychází při numerické analýze vyšší. 

 

  

Graf 13 Výsledky numerické analýzy v porovnání s provedenými zatěžovacími 

zkouškami pro dílce vyztužené BFRP sítí 

Fcr wcr Mcr Frk wrk Mrk

[kN] [mm] [kNm] [kN] [mm] [kNm]

OCEL MKP 1,640 0,308 0,230 8,507 10,30 1,191

OCEL RUČNÍ 1,871 0,327 0,262 9,317 9,79 1,304

ČEDIČ MKP 1,760 0,321 0,246 7,930 95,20 1,110

ČEDIČ RUČNÍ 1,821 0,322 0,255 7,779 85,33 1,089

Fcr

wcr

Mcr

Frk

wrk

Mrk

PRŮHYB PŘI Frk

OHYBOVÝ MOMENT PŘI Frk

MODEL

SÍLA NA MEZI VZNIKU TRHLIN

PRŮHYB PŘI Fcr

OHYBOVÝ MOMENT PŘI Fcr

SÍLA NA MEZI ÚNOSNOSTI

Tab. 11 Výsledky numerické analýzy vyztužených dílců 
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Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout, srovnat a ověřit chování 

vyztužených plošných dílců z lehkého betonu vylehčeného Agloporitem. Pro dílce bylo 

s ohledem na požadavek praxe zvoleno vyztužení ocelovou sítí a kompozitní výztužnou 

sítí na bázi čedičových vláken. Srovnání vlastností a chování bylo provedeno na základě 

výsledků experimentálních statických zatěžovacích zkoušek. Mimo srovnání výsledků 

z experimentu byla provedena numerická analýza dílců, především nelineární analýza 

pomocí metody konečných prvků. Výsledky z numerické analýzy byly srovnány 

s výsledky zatěžovacích zkoušek a byla posuzována vhodnost použití numerických 

metod pro řešení konstrukcí z plošných dílců vyrobených z lehkého betonu 

vyztuženého ocelovou nebo kompozitní výztuží. 

Z výsledků zatěžovacích zkoušek je zřejmé, že dílce vyztužené kompozitní sítí – 

v konkrétním případě výztužnou sítí na bázi čedičových vláken – vykazují značně větší 

hodnoty průhybu oproti konvenční ocelové svařované síti při působení stejného 

zatížení na konstrukci. Tento rozdíl je dán především nízkým modulem pružnosti 

použité kompozitní výztuže. Rozdíl hodnot průhybů se pohyboval mezi čtyř až pěti 

násobkem průhybu dílců s ocelovou výztuží při shodné působící síle. S větším 

průhybem konstrukce souvisí také znatelnější rozvoj trhlin v betonovém průřezu a 

jejich větší šířka. Tento problém znamená snadnější přístup možného agresivního 

prostředí hlouběji do betonového průřezu a možnou větší degradaci konstrukce. 

Dalším zjištěným problémem při zatěžování dílců s kompozitní výztužnou sítí je 

nedokonalé a nerovnoměrné spolupůsobení jednotlivých nosných vláken v průřezu 

výztužné vložky, což způsobuje náhle poklesy únosnosti průřezu. Na tento jev může mít 

vliv i možná horší soudržnost výztuže s okolním betonem. Především díky těmto 

skutečnostem došlo k náhlému porušení, které bylo doprovázeno velkou deformací 

dílce. Při zatěžování dílců vyztužených ocelovou sítí se prvky chovaly prakticky dle 

předpokladů a prvotních předběžných návrhů. K porušení došlo postupně, drcením 

tlačeného betonu. V tomto případě nedošlo k úplnému kolapsu prvku. Obdobných 

výsledků bylo dosaženo v zahraniční práci: Alternative Reinforcement Materials for Lightly 

Loaded Concrete Structures [28], která se zabývala experimentem s podobným zadáním 

a uspořádáním, ve kterém bylo použito vyztužených plošných dílců pomocí ocelové 

výztuže, výztužné sítě z kompozitního materiálu na bázi uhlíkových vláken a prutové 

výztuže na bázi čedičových vláken. Průběh zkoušky a její výsledky byly do velké míry 

shodné s experimentem provedeným v této práci. 

Při srovnání výsledků numerické analýzy s výsledky provedených zatěžovacích 

zkoušek u modelu reprezentující dílec vyztužený kompozitní sítí bylo dosaženo 

uspokojivého výsledku, kdy se průběh numerické analýzy výrazně nelišil od průběhu 

provedeného experimentem, avšak koncové hodnoty se již od sebe lišily výrazněji. 

Hodnoty únosnosti z numerické analýzy vycházely  o 20–30 % vyšší oproti provedeným 
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zkouškám. Důvod dosažení rozdílné únosnosti byl přisouzen především 

nedokonalému spolupůsobení nosných vláken výztuže jako celku. Při srovnání 

numerické analýzy a experimentu u modelu s ocelovou sítí bylo dosaženo uspokojivých 

výsledků v celém průběhu zkoušky. Avšak model vykazoval jisté nepřesnosti vzniklé 

především statisticky nedostatečným souborem zkoušek pro určení fyzikálních a 

mechanických vlastností použitých materiálů. 

Výsledky experimentu ukazují, že vyztužování dílců pomocí kompozitní výztuže 

v běžných konstrukcích není výhodné. Avšak při dostatečné a správné optimalizaci 

vyztužení, která by zahrnovala navýšení plochy výztuže, případně použití výztuže na 

bázi materiálu s vyšším modulem pružnosti (například kompozity z uhlíkových vláken) 

a především pečlivý návrh konstrukce s ohledem na mezní přetvoření, by použití 

konstrukcí vyztužených kompozitními materiály našlo své využití. Správně navržená 

kompozitní výztuž je především použitelná pro štíhle konstrukce, ve kterých je snaha 

co nejlépe využít plochu průřezu a samotnou výztuž. Tato snaha se u tenkých 

konstrukcí projevuje snižováním krycí vrstvy výztuže, které pak následně nemusí 

splňovat požadavky na životnost konstrukce, či krytí výztuže s ohledem na stupeň vlivu 

prostředí, ve kterém se konstrukce nachází. V neposlední řadě kompozitní výztuž má 

široké uplatnění právě v konstrukcích, které jsou během svojí životnosti vystaveny 

působení vlivů, které mají na konvenční ocelovou výztuž silně korozivní účinky. 

Nahrazení ocelové výztuže kompozitními materiály při správném návrhu přináší 

výhody v podobě odolnosti nekovové výztuže proti agresivním a negativním vlivům 

působícím na konstrukci. Příklad postupu návrhu betonové desky obousměrně 

vyztužené kompozitní výztuží a následného ověření modelu experimentální zatěžovací 

zkouškou popisuje článek Odolné konstrukce vyztužené nekovovou FRP výztuží ve 

sborníku příspěvků k Semináři FRP výztuže [24]. 

Získané výsledky zkoušek a modelů prokazují jasné rozdíly v chování 

jednotlivých vyztužení plošných dílců z lehkého betonu. Pro další postup v této oblasti 

a pro příští experimenty navrhuji zvolit k vyztužení dílců s kompozitní výztuží tyčové 

výztuže a při návrhu se zaměřit především na posouzení konstrukce z hlediska 

mezního přetvoření a šířku trhlin s mezními hodnotami pro daný typ a účel, ke kterému 

má budoucí konstrukce sloužit. 
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a b c

K1 150,30 150,30 150,23 151,89 151,07 149,74 150,36 150,20 6005 1310,1 150,28 150,90 150,28 57,77 1762,2

K2 150,23 150,28 150,34 151,50 153,90 153,60 150,38 150,39 6095 1285,4 150,28 153,00 150,39 55,90 1762,7

K3 149,85 149,99 149,90 152,21 153,00 153,56 150,00 149,89 6033 1302,5 149,91 152,92 149,95 56,82 1755,1

56,80 1760,0

0,935 4,245 σx

fc,cube [MPa] D [kg/m3]
a b c

VZOREK
ROZMĚRY [mm]

m [g] Fmax [kN]
PRŮMĚR [mm]

L b H L

1.1 49,83 49,32 49,22 51,50 50,75 51,15 300,50 1272,9 1,810 49,46 51,13 300,50 5,039 1675,0

1.2 47,82 47,46 48,11 51,51 51,49 51,74 300,20 1232,5 1,773 47,80 51,58 300,20 5,019 1665,3

2.1 47,13 45,87 45,99 51,39 51,31 51,25 301,00 1191,8 1,598 46,33 51,32 301,00 4,715 1665,4

2.2 48,82 47,55 47,47 51,00 50,91 51,00 301,00 1226,1 1,820 47,95 50,97 301,00 5,260 1666,8

3.1 46,05 47,52 46,46 51,69 50,32 49,94 301,00 1205,2 1,815 46,68 50,65 301,00 5,457 1693,6

3.2 50,15 49,51 49,58 50,26 50,57 50,72 300,00 1244,9 1,669 49,75 50,52 300,00 4,733 1651,3

5,000 1669,6

σx 0,291 14,044

VZOREK
ROZMĚRY [mm]

m [g] Fmax [kN]
PRŮMĚR [mm]

fct[MPa] D [kg/m3]
b H

L b H L

T4 100,24 101,78 102,84 100,04 100,08 100,04 399,50 7095,6 19,6 101,62 100,05 399,50 1,93 1746,9

T5 98,73 101,87 102,33 99,86 99,85 99,93 398,80 7063,6 21,6 100,98 99,88 398,80 2,14 1756,2

2,00 1751,5

σx 0,151 6,587

VZOREK
ROZMĚRY [mm]

m [g]
PRŮMĚR [mm]

ft [MPa] D [kg/m3]
b H

Fmax [kN]

L b H L

T1 102,15 102,53 101,20 99,92 100,08 99,88 399,10 7182,2 539,80 101,96 99,96 399,10 18,9 1765,7 52,96

T2 102,53 103,38 102,05 99,91 99,89 99,87 399,20 7263,6 548,90 102,65 99,89 399,20 19,1 1774,5 53,53

T3 100,74 101,79 101,34 100,07 100,03 100,05 400,00 7138,8 533,20 101,29 100,05 400,00 19,0 1761,1 52,61

T4 100,24 101,78 102,84 100,04 100,08 100,04 399,50 7095,6 - 101,62 100,05 399,50 - 1746,9 -

T5 98,73 101,87 102,33 99,86 99,85 99,93 398,80 7063,6 - 100,98 99,88 398,80 - 1756,2 -

T6 99,62 101,53 101,79 99,93 100,17 99,85 398,90 7180,4 - 100,98 99,98 398,90 - 1782,9 -

19,0 1764,5 53,00

σx 0,076 6,791 0,462

D [kg/m3] fc [MPa]
b H

VZOREK
ROZMĚRY [mm]

m [g] Fmax [kN]
PRŮMĚR [mm]

Ec [GPa]

σb σa εb εa

T1 0,466 18,104 -1,50E-06 9,31E-04

T2 0,480 18,009 4,74E-05 9,66E-04

T3 0,484 18,200 4,68E-05 9,79E-04

VZOREK
[MPa] [-]

fl ff ft

T1 4330,0 1866,0 2597,0 21,09 21,30 8,96 0,178

T2 4443,0 1859,0 2617,0 22,33 21,21 9,14 0,222

T3 4436,0 1886,0 2611,0 22,18 21,79 9,08 0,221

T4 4416,0 1879,0 2597,0 21,75 21,30 8,88 0,224

T5 4423,0 1893,0 2611,0 21,86 21,62 9,00 0,214

T6 4477,0 1926,0 2638,0 22,74 22,71 9,33 0,218

22,0 21,5 9,0 0,213

σx 0,566 0,559 0,159 0,018

VZOREK
FREKVENCE [Hz]

EcrL [GPa] Ecrf [GPa] Gcr [GPa] ν

0,0289 0,07230 1,4414 1,180

0,0288 0,07223 1,4355 1,179

0,0289 0,07220 1,4364 1,182

0,0289 0,07230 1,4338 1,181

0,0288 0,07230 1,4313 1,182

0,0289 0,07236 1,4317 1,182

i i/L c1 k



P3–2 

 

VZOREK PRŮMĚR v [ms-1] Ecu [GPa]

T1 100,20 99,30 99,80 0,0039830 0,0040191 0,0039990 0,0040004 26,09

T2 99,40 99,00 100,30 0,0040161 0,0040323 0,0039801 0,0040095 26,34

T3 100,10 99,60 100,10 0,0000000 0,0040161 0,0039960 0,0026707 11,60

T4 100,00 100,10 100,50 0,0039950 0,0039910 0,0039751 0,0039870 25,64

T5 100,50 99,70 99,70 0,0039682 0,0040000 0,0040000 0,0039894 25,81

T6 99,40 98,50 100,00 0,0040131 0,0040497 0,0039890 0,0040173 26,57

23,5

σx 5,926

ČAS [ms] v[ms-1] k3

1,04068

1,07019

1,06968

1,07177

1,06400

1,06729

L b H L

T6 99,62 101,53 101,79 99,93 100,17 99,85 398,90 7180,4 100,98 99,98 398,90 2,07*10-4 1782,9

VZOREK
ROZMĚRY [mm]

m [g]
PRŮMĚR [mm]

Gf [J/m2] D [kg/m3]
b H

Graf 5 průběh zkoušky pro stanovení lomové energie

a b c

K1 150,28 150,90 150,28 6005,0 1762,2

K2 150,28 153,00 150,39 6095,0 1762,7

K3 149,91 152,92 149,95 6033,0 1755,1

T1 101,96 99,96 399,10 7182,2 1765,7

T2 102,65 99,89 399,20 7263,6 1774,5

T3 101,29 100,05 400,00 7138,8 1761,1

T4 101,62 100,05 399,50 7095,6 1746,9

T5 100,98 99,88 398,80 7063,6 1756,2

T6 100,98 99,98 398,90 7180,4 1782,9

1760,0

σx 10,652

VZOREK m [g] D [kg/m3]
PRŮMĚR. ROZMĚRY [mm]
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