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ABSTRAKT  
Tato diplomová práce se zabývá návrhem betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží. 
V teoretické části se zaměřuje zejména na problematiku protlačení lokálně podepřené desky 
dle přístupů a směrnic ACI, fib Bulletin, CSA a JSCE. Součástí práce je i popsání postupu 
posouzení na protlačení dle Eurokódu 2. Dále je popsána FRP výztuž, její mechanické vlastnosti 
a změny těchto vlastností v čase. Následně je vypracována parametrická studie, která zkoumá 
vliv různých parametrů na mezní napětí v protlačení dle zmíněných přístupů. Na konci 
teoretické části je vypracována nelineární analýza v programu ATENA. 

V praktické části je proveden statický výpočet stropní desky vyztužené v obou směrech. Tato 
deska je vyztužena betonářskou výztuží při spodním povrchu, zatímco při horním povrchu je 
vyztužená FRP výztuží. Je proveden také návrh výztuže proti protlačení v podobě smykových 
trnů. Nakonec je posouzení i mezní stav použitelnosti, a to na dlouhodobý průhyb. 

Součástí práce je také výkresová dokumentace. Veškeré výpočty byly provedeny v souladu 
s Eurokódem 2 a fib Bulletin No. 40.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
protlačení, FRP (Fibre Reinforced Polymer), nekovová výztuž, parametrická studie, nelineární 
analýza, mezní napětí, deska vyztužená v obou směrech, železobeton, návrh, posouzení, 
dlouhodobý průhyb 

ABSTRACT  
This diploma thesis deals with the design of FRP reinforced concrete structures. The 
theoretical part is focused mainly on the punching shear of a flat two way slab according to ACI, 
fib Bulletin, CSA, and JSCE standards. This thesis also includes a description of the punching 
shear resistance according to Eurocode 2. FRP reinforcement, its mechanical properties, and 
their behaviour in time are also described. Next, a parametric study was performed that 
examines the effects of various parameters on the punching shear resistance according to the 
standards mentioned above. At the end a non-linear analysis using the ATENA software was 
performed.  

The practical part includes a structural design of a flat two way slab. The slab uses a steel 
reinforcement at the bottom, while the top is reinforced with FRP reinforcement. The punching 
shear design is also included. In the last chapter the serviceability limit state is checked, 
specifically the slab long-term deflection. 

The thesis also includes drawings. All calculations were performed in accordance with 
Eurocode 2 and fib Bulletin No. 40. 

KEYWORDS  
punching shear, FRP (Fibre Reinforced Polymer), non-metallic reinforcement, parametric 
study, non-linear analysis, shear stress, flat two way slab, reinforced concrete, design, check, 
long-term deflection  



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  
Bc. Denisa Bártová Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových 
konstrukcí. Brno, 2020. 63 s., 170 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. František 
Girgle, Ph.D.  

 

 

  



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁVĚREČNÉ 
PRÁCE  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Využití 
moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí je shodná 
s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 10. 1. 2020 

   Bc. Denisa Bártová 
              autor práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Využití moderních kompozitních 

materiálů při návrhu betonových konstrukcí zpracovala samostatně a že jsem uvedla 
všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 10. 1. 2020  

   Bc. Denisa Bártová 
             autor práce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Ráda bych touto cestou poděkovala zejména vedoucímu této diplomové práce Ing. 

Františku Girglemu, Ph.D. za vstřícnost, připomínky, rady a veškerý čas, který byl ochoten 
věnovat mým dotazům.  

Velké poděkování patří i mé nejbližší rodině, především mým rodičům, sourozencům 
a prarodičům (včetně těch již zesnulých), za jejich neustálou podporu po dobu mého 
studia. 

 

 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ  
INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES  

VYUŽITÍ MODERNÍCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 
PŘI NÁVRHU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ  
THE USE OF ADVANCED COMPOSITE MATERIALS FOR THE DESIGN OF CONCRETE 
STRUCTURES  
 
 

TEORETICKÁ ČÁST 
  
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Denisa Bártová  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. FRANTIŠEK GIRGLE, Ph.D.  

BRNO 2020  



 

 

OBSAH 

1 ÚVOD 11 

2 ÚNOSNOST V PROTLAČENÍ DLE ČSN EN 1992-1-1 12 

2.1 Základní kontrolní obvod u1 12 
2.2 Posouzení únosnosti v protlačení 15 

2.2.1 Posouzení těsně kolem sloupu 15 
2.2.2 Posouzení základního kontrolního obvodu a návrh výztuže na protlačení 16 
2.2.3 Kontrolní obvod uout 17 

3 FRP VÝZTUŽ A JEJÍ VLASTNOSTI 18 

3.1 Složení 18 
3.1.1 Nosná vlákna 19 
3.1.2 Matrice 20 

3.2 Pevnost FRP výztuže a její změny v čase 21 
3.2.1 Krátkodobá únosnost FRP výztuže 21 

3.2.1.1 Stanovení krátkodobé návrhové únosnosti 22 
3.2.2 Dlouhodobá únosnost FRP výztuže 23 

3.2.2.1 Stanovení dlouhodobé únosnosti 25 

4 ÚNOSNOST BETONOVÝCH PRVKŮ S FRP VÝZTUŽÍ V PROTLAČENÍ 28 

4.1 Porovnání jednotlivých předpisů 28 
4.1.1 ACI 440.1R-15: Guide for the design and construction of structural concrete 
reinforced with fiber-reinforced polymer (FRP) bars [1] 28 

4.1.1.1 Základní předpoklady 28 
4.1.1.2 Stanovení únosnosti v protlačení lokálně podepřené desky vyztužené v obou 
směrech 28 

4.1.2 Fib Bulletin No. 40: FRP Reinforcement in RC Structures [2] 30 
4.1.2.1 Návrhový přístup od Matthyse a Taerwea 30 
4.1.2.2 Návrhový přístup dle El-Ghandoura 30 
4.1.2.3 Návrhový přístup dle Ospiny 31 
4.1.2.4 Návrhový přístup dle El-Gamala 31 

4.1.3 CSA-S806-12: Design and Construction of Building Structures With Fibre-
Reinforced Polymers [3] 32 
4.1.4 JSCE (1997): Recommendation for Design and Construction of Concrete 
Structures using Continuous Fiber Reinforcing Materials [4] 32 
4.1.5 Porovnání přístupů 33 



 

 

5 PARAMETRICKÁ STUDIE 34 

5.1 Srovnání jednotlivých směrnic a přístupů 36 
5.2 Vliv pevnosti betonu 38 
5.3 Vliv účinné výšky desky 39 
5.4 Vliv stupně vyztužení 40 
5.5 Vliv modulu pružnosti výztuže 41 
5.6 Úprava vzorce z ČSN EN 1992-1-1 42 

6 NELINEÁRNÍ ANALÝZA V PROGRAMU ATENA 44 

6.1 Model konstrukce 44 
6.1.1 Materiálové charakteristiky 46 

6.1.1.1 Beton 46 
6.1.1.2 Výztuž 47 
6.1.1.3 Roznášecí podložka 49 

6.1.2 Okrajové podmínky, monitory 49 
6.1.3 Síť MKP 50 
6.1.4 Výpočetní metoda 50 

6.2 Výsledky 51 
6.2.1 Únosnost v protlačení 51 

6.2.1.1 Ruční výpočet 52 
6.2.1.2 Srovnání s předpisy a směrnicemi 53 

6.2.2 Napětí a trhliny při dosažení mezní únosnosti 54 
6.3 Závěr 54 

7 ZÁVĚR 55 

8 SEZNAM ZDROJŮ 56 

8.1 Použitý software 59 

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 60 

9.1 Písmena latinské abecedy 60 
9.2 Písmena řecké abecedy 62 

10 SEZNAM PŘÍLOH 63 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 
Bc. Denisa Bártová   

 

 
- 11 - 

 

1 ÚVOD 
Tato práce se zabývá návrhem betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží, 

přičemž teoretická část se zabývá zejména problematikou návrhu výztuže na protlačení.  

V teoretické části práce je nejdříve popsán obecný postup pro stanovení únosnosti 
v protlačení dle ČSN EN 1992-1-1 [5]. Na tuto část navazuje kapitola o FRP výztuži, ve 
které jsou popsány vlastnosti a chování nekovové FRP výztuže a rozdíly v porovnání 
s běžnou betonářskou výztuží.  

Následně jsou zpracovány postupy pro určení únosnosti v protlačení průřezů 
vyztužených FRP výztuží dle jednotlivých použitých norem a standardů, které tuto 
problematiku zmiňují, kterými jsou: 

ACI 440.1R-15: Guide for the Design and Construction of Structural  
Concrete Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Bars [1]; 

Fib Bulletin No. 40: FRP Reinforcement in RC Structures [2]; 

CSA-S806-12: Design and Construction of Building Structures With Fibre-
Reinforced Polymers [3]; 

JSCE (1997): Recommendation for Design and Construction of Concrete 
Structures Using Continuous Fiber Reinforcing Materials [4]. 

Předposlední kapitolou teoretické části je parametrická studie, ve které jsou 
porovnány jednotlivé předpisy zmíněné výše a současně je zkoumán vliv jednotlivých 
vstupních parametrů na mezní napětí v protlačení. 

Poslední část je věnována nelineární analýze v programu ATENA. Součástí je 
vymodelování stropní konstrukce bez smykové výztuže, a to ve dvou variantách.  První 
varianta je při horním taženém povrchu vyztužena klasickou betonářskou výztuží, 
zatímco druhý model je vyztužený FRP výztuží. Oba modely jsou následně porovnány.  

Praktická část se zabývá návrhem a posouzením lokálně podepřené stropní desky, 
která je při spodním povrchu vyztužená betonářskou výztuží, zatímco při horním 
povrchu je vyztužená kompozitní FRP výztuží. Součástí praktické části je statický 
výpočet, výkresová dokumentace a technická zpráva.  
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2 ÚNOSNOST V PROTLAČENÍ DLE ČSN EN 1992-1-1 
Únosnost v protlačení lokálně podepřených desek se dle [5] posuzuje 

v kontrolních obvodech. Kromě základního kontrolního obvodu se únosnost 
v protlačení dále posuzuje v líci sloupu. V případě, že je požadována smyková výztuž, je 
nutné také stanovit další kontrolní obvod uout,ef, ve kterém už smyková výztuž není 
nutná. 

2.1 Základní kontrolní obvod u1 

Základní kontrolní obvod u1 je obvykle uvažován ve vzdálenost 2d od líce sloupu, 
kde d je účinná výška desky. Ta je většinou konstantní a je uvažována jako průměr 
účinných výšek výztuží ve dvou na sebe kolmých směrech.   

 

 

𝑑 =
𝑑 + 𝑑

2
 

 

(2.1)  

 

Obrázek 2.1: Základní kontrolní obvod – řez [5] 

Obrázek 2.2: Základní kontrolní obvod – půdorys [5] 
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Základní kontrolní obvod by měl být vždy co nejkratší. Na jeho délku má tedy vliv 
tvar sloupu, vzdálenost sloupu od otvoru a také poloha sloupu, tj. jestli se jedná o sloup 
vnitřní, krajní nebo rohový. 

 

 

 

 

Obrázek 2.3: Základní kontrolní obvod – vliv tvaru sloupu [5] 

Obrázek 2.4: Základní kontrolní obvod – vliv vzdálenosti sloupu od otvoru [5] 

Obrázek 2.5: Základní kontrolní obvod – vliv polohy sloupu [5] 
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U lokálně podepřených hlavicových desek je délka a poloha uvažovaného 
základního kontrolního obvodu u1 ovlivněna také tvarem hlavice a jejími rozměry. 

U malých kruhových hlavic s lH < 2hH je základní kontrolní obvod uvažován ve 
vzdálenosti rcont od střednice sloupu, přičemž rcont se vypočte ze vztahu 

 𝑟 = 2𝑑 + 𝑙 + 0,5𝑐, (2.2)  
kde 

d  je účinná výška desky; 

lH je vzdálenost okraje hlavice od líce sloupu; 

c  je průměr kruhového sloupu. 

 

Pro malé obdélníkové hlavice s lH < 2hH a s celkovými rozměry l1 a l2, kdy 
l1 = c1 + 2lH1; l2 = c2 + 2lH2 a zároveň platí l1 ≤ l2 se jako vzdálenost rcont kontrolního 
obvodu uvažuje jako menší z hodnot vypočtených dle vztahů (2.3) a (2.4). 

 𝑟 = 2𝑑 + 0,56 𝑙 𝑙  (2.3)  

 

 𝑟 = 2𝑑 + 0,69𝑙  (2.4)  

 

U rozšířených hlavic sloupů, kde platí lH > 2hH, je třeba posoudit desku na 
protlačení nejen uvnitř hlavice ve vzdálenosti rcont,int, ale také za hlavicí ve vzdálenosti 
rcont,ext.   

U kruhových hlavic lze tyto vzdálenosti uvažovat dle následujících vztahů. 

 𝑟 , = 2(𝑑 + ℎ ) + 0,5𝑐 (2.5)  
 

 𝑟 , = 𝑙 + 2𝑑 + 0,5𝑐 (2.6)  

Obrázek 2.6: Kontrolní obvod malých hlavic (lH < 2hH) [5] 
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2.2 Posouzení únosnosti v protlačení 

Pro posouzení desky v protlačení v kontrolních obvodech [5] definuje tato 
návrhová smyková napětí [MPa]: 

vrd,c je návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení desky bez 
smykové výztuže na protlačení v uvažovaném kontrolovaném průřezu; 

vrd,cs je návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení desky se 
smykovou výztuží na protlačení v uvažovaném kontrolovaném průřezu; 

vrd,max je návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku při protlačení 
v uvažovaném kontrolovaném průřezu. 

2.2.1 Posouzení těsně kolem sloupu 

  Nejdříve se posuzuje smyková odolnost těsně kolem sloupu, kde nemá být 
překročena maximální únosnost ve smyku při protlačení 

 𝑣 ≤ 𝑣 ,  , (2.7)  
kde 

vEd  je smykové napětí v uvažovaném kontrolním obvodu a vypočítá se jako  

 𝑣 = 𝛽
𝑉

𝑢 𝑑
 , (2.8)  

kde 

d  je průměrná účinná výška desky vypočtená dle vztahu (2.1); 

u0 je obvod sloupu (obecně délka uvažovaného kontrolního obvodu);  

β  je součinitel vlivu ohybového momentu, který se vypočte jako 

 𝛽 = 1 + 𝑘
𝑀

𝑉

𝑢

𝑊
 , (2.9)  

Obrázek 2.7: Kontrolní obvod rozšířených hlavic (lH > 2hH) [5] 
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kde 

W0 je funkce obvodu sloupu odpovídající rozdělení smyku; 

k  je součinitel závisející na poměru rozměrů sloupu c1 a c2 a stanoví se 
interpolací hodnot uvedených v tabulce 4.1. 

Tabulka 2.1: Hodnoty součinitele 𝑘 [5] 

c1/c2 ≤ 0,5 1,0 2,0 ≥ 3,0 
k 0,45 0,60 0,70 0,80 

 

Návrhová maximální smyková únosnost v protlačení se následně vypočte ze 
vztahu 

 𝑣 , = 0,4𝜈𝑓 , (2.10)  
kde 

𝑣 = 0,6 1 −  . 

2.2.2 Posouzení základního kontrolního obvodu a návrh výztuže na 
protlačení 

Smyková výztuž na protlačení není nutná v případě, že smykové napětí je menší 
než návrhová smyková únosnost při protlačení bez smykové výztuže. 

 𝑣 ≤ 𝑣 ,  (2.11)  
 

Návrhová smyková únosnost při protlačení desky bez smykové výztuže se 
vypočte dle následujícího vztahu 

 𝑣 , = 𝑐 , 𝑘(100𝜌 𝑓 ) > 𝑣 , (2.12)  

kde 

𝑐 , =
0,18

𝛾
; 

𝑘 = 1 +
200

𝑑
≤ 2,0; 

𝜌 = 𝜌 𝜌 ≤ 0,02; 

𝑣 = 0,035𝑘 𝑓 . 
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V případě, že nerovnost (2.11) neplatí, je potřeba v uvažovaném kontrolním 
obvodu navrhnout smykovou výztuž na protlačení. Změna Z1 ČSN EN 1992-1-1 [29] 
poté uvádí druhé omezení smykového napětí vEd. Toto omezení slouží k ověření, zda je 
možné zajistit požadované kotvení výztuže na protlačení a je definováno vztahem 

 𝑣 ≤ 𝑘 𝑣 , , (2.13)  
kde 

kmax je součinitel, jehož hodnota závisí na výšce desky h a typu výztuže na 
protlačení; v případě svařovanými smykových mřížek dostatečně 
zakotvených při obou lících desky se uvažuje: 

kmax = 1,45 při h = 200 mm, 

kmax = 1,70 při h ≥ 700 mm. 

Při použití certifikovaných výrobků (např. smykových trnů) se uvažuje 
hodnota kmax doporučená podle příslušného evropského technického 
osvědčení. [29] 

Návrhová smyková únosnost desky se smykovou výztuží se potom vypočte ze 
vztahu 

 𝑣 , = 0,75𝑣 , + 1,5
𝑑

𝑠
𝐴 𝑓 ,

1

𝑢 𝑑
sin 𝛼, (2.14)  

kde 

sr je radiální vzdálenost obvodů smykové výztuže; 

Asw je plocha smykové výztuže na jednom obvodu okolo sloupu; 

fywd,eff je účinná návrhová pevnost smykové výztuže na protlačení; 

α  je úhel který svírá smyková výztuž s rovinou desky. 

 

2.2.3 Kontrolní obvod uout 

Kontrolní obvod uout, ve kterém již smyková výztuž není nutná, je nutné stanovit 
pouze v případě návrhu smykové výztuže. Vztah pro výpočet toho obvodu vychází 
z obecného vztahu pro výpočet smykového napětí (2.8), přičemž je uvažována návrhová 
hodnota smykové odolnosti v protlačení desky bez smykové výztuže.  

 𝑢 =
𝛽𝑉

𝑣 , 𝑑
 (2.15)  
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3 FRP VÝZTUŽ A JEJÍ VLASTNOSTI 
FRP výztuž (z anglického Fibre Reinforced Polymer) je jednou z variant 

kompozitních materiálů, které se v poslední době začínají při návrhu betonových 
konstrukcí využívat čím dál více, a to jako doplnění či náhrada klasické betonářské 
výztuže. Využití FRP výztuže je výhodné zejména u konstrukcí, na které jsou kladeny 
vysoké nároky z hlediska působení chemických a fyzikálních jevů způsobujících korozní 
zatížení. FRP výztuž nepodléhá korozi. [10] 

Nevýhodou návrhu vyztužení FRP výztuží je zejména významně nižší množství 
podkladů pro návrh oproti klasické betonářské výztuži, což je dáno zejména relativně 
krátkou dobou používání FRP v porovnání s ocelí. Vzhledem k rozdílným vlastnostem 
oproti betonářské výztuži se také nelze jednoznačně řídit obecným normami pro návrh 
betonových konstrukcí. I přesto bylo již vydáno několik doporučení a standardů, z nichž 
ty nejdůležitější jsou uvedeny v předchozí kapitole a v této práci využity.  

Vlákny vyztužené polymery se skládají z nosných vláken a polymerní matrice. Lze 
se setkat s několika druhy těchto polymerů, které se liší zejména v materiálech 
použitých vláken a polymerní matrice. Chování FRP výztuže je tedy ovlivněno nejen 
technologií výroby, ale záleží i na použitých materiálech konkrétní výztuže. [10] 

FRP výztuž lze rozdělit podle typu, a to na vnější a vnitřní. Vnější FRP výztuž lze 
využít zejména pro dodatečné zesilování konstrukcí, které jsou namáhány normálovou 
silou, ohybovým momentem, případně jejich kombinací. Vnější výztuž je většinou 
v podobě lepených lamel nebo tkanin. Vnitřní výztuž se využívá pro vyztužování 
monolitických betonových konstrukcí. Její využití je výhodné zejména v prostředích, 
kde by při použití běžné ocelové výztuže mohlo dojít k její korozi. [10] 

Dalším využitím FRP výztuže jsou drátkobetony, kde lze klasickou ocelovou 
rozptýlenou výztuž nahradit vnitřní rozptýlenou FRP výztuží. Kompozitní výztuž se 
v současnosti vyrábí i jako předpínací výztuž na bázi uhlíkových a skleněných vláken. 
[10] 

 Tato diplomová práce se zabývá pouze vnitřní FRP výztuží, a to zejména jejím 
využitím při návrhu výztuže v protlačení lokálně podepřené deskové konstrukce.  

3.1 Složení  

Vnitřní FRP výztuž se skládá z nosných vláken a polymerní matrice, přičemž 
výsledné vlastnosti kompozitního materiálu závisí na procentním podílu jednotlivých 
složek a jejich typu. 

V následujících podkapitolách jsou popsány pouze základní charakteristiky 
nosných vláken a matric, a to s důrazem a v přímé návaznosti k tématu diplomové 
práce. 
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3.1.1 Nosná vlákna 

Nejčastěji používaná vlákna ve vnitřní FRP výztuži jsou skleněná (GFRP výztuž) a 
uhlíková (CFRP). Existuje několik typů skleněných vláken, které se od sebe liší svým 
chemickým složením. Stejně tak existuje i několik druhů uhlíkových vláken, které se liší 
zejména požadovaným modulem pružnosti.  

V následující tabulce jsou shrnuty a porovnány typické vlastnosti skleněných a 
uhlíkových vláken. Tabulka uvádí průměrné hodnoty, přesné hodnoty konkrétních 
vláken uvádí vždy výrobce (na základě zkoušek provedených v certifikované 
laboratoři).  

Tabulka 3.1: Přehled charakteristik nosných vláken [převzato z [6]] 

(skleněná vlákna: E – electrical glass, A – window glass, AR – alcali resistant glass, S – high 
strength glass; uhlíková vlákna: SM – standard modulus, HS – high strength, HM – high 
modulus, UHM – ultra high modulus) 

Typ vlákna 
Objemová 
hmotnost 
[kg/m3] 

Modul 
pružnosti 

[GPa] 

Pevnost 
v tahu 
[MPa] 

Maximální 
přetvoření 

[%] 

Teplota 
tavení 

[°C] 

Sk
le

ně
ná

 

E ≈ 2500 72,5 ≈ 3400 2,5 

1100–
1550 

A ≈ 2500 73,0 ≈ 2750 2,5 

AR ≈ 2300 70–76 
1800–
3500 

2,5 

S ≈ 2500 ≈ 86 ≈ 4600 3,0 

U
hl

ík
ov

á SM ≈ 1700 ≈ 250 3700 1,4 

1200–
2400 

HS ≈ 1800 ≈ 250 4800 1,9 
HM ≈ 1900 ≈ 500 3000 0,6 

UHM ≈ 2100 ≈ 800 2400 0,3 

Obrázek 3.1: Typy FRP výztuží – zleva GFRP, C-GFRP a CFRP [7] 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 
Bc. Denisa Bártová   

 

 
- 20 - 

 

Z tabulky 3.1 je zřejmé, že standardní uhlíková vlákna mají nejen vyšší modul pružnosti, 
ale také vyšší tahovou pevnost. Další výhodou uhlíkových vláken je jejich odolnost 
v čase, jelikož jsou odolná vůči únavovému i dlouhodobému zatížení. [6] Nevýhodou 
uhlíkových vláken je ale jejich cena, která je 10krát až 30krát vyšší než u skleněných 
vláken typu E. Vyšší cena je způsobena zejména větší pořizovací cenou jednotlivých 
vstupních materiálů, ale také nákladnou výrobou (karbonatací) těchto vláken. [2]  

3.1.2 Matrice 

Matrice k sobě váží jednotlivá vlákna, a tím zajišťují celistvost kompozitního 
materiálu. Dále také slouží k přenosu tahového namáhání z betonu do nosných vláken. 
V FRP výztužích se používají zejména matrice na bázi epoxidových pryskyřic, 
vinylesteru a polyesteru, přičemž polyesterové matrice nejsou doporučovány pro 
dlouhodobou aplikaci a využívají se zejména u dočasných staveb. 

V tabulce 3.2 jsou shrnuty a porovnány fyzikální vlastnosti nejčastěji používaných 
matric.  

Tabulka 3.2: Fyzikální vlastnosti matric [2] 

Typ matrice 
Objemová 
hmotnost 
[kg/m3] 

Modul 
pružnosti 

[GPa] 

Pevnost 
v tahu 
[MPa] 

Poissonovo 
číslo 

[-] 

Součinitel 
teplotní 

roztažnosti 
[10-6/K] 

Polyesterová 1200–1400 2,10–3,45  34,5–104 0,35–0,39 55–100 
Epoxidová 1200–1400 2,75–4,10 55–130 0,38–0,40  45–65 

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

Obrázek 3.2: Idealizovaná závislost napětí na přetvoření GFRP výztuže včetně základních 
materiálů kompozitu [6] 
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Na obrázku 3.2 je viditelné, že lineární elastické chování nosných vláken je 
v podélném směru natolik dominantní, že i chování celého kompozitního materiálu je 
ve výsledku lineárně-elastické.  

3.2 Pevnost FRP výztuže a její změny v čase 

3.2.1 Krátkodobá únosnost FRP výztuže 

Vlastnosti FRP výztuže v tahu jsou ovlivněny zejména druhem a charakteristikami 
nosných vláken, jejich orientací a směrem (kolmo nebo rovnoběžně k vláknům) a typem 
namáhání.  

 Z obrázku 3.3 je zřejmé, že při použití jednoho druhu vláken je pracovní diagram 
FRP výztuže v tahu ve směru vláken lineární, výztuž se tedy chová elasticky až do 
porušení a v celém rozsahu platí Hookův zákon.  

Krátkodobé chování FRP výztuže v tahu ve směru vláken je popsáno zejména 
modulem pružnosti Ef,l, mezní pevností v tahu ff,l a mezním poměrným přetvořením εf,l.  

Tabulka 3.3: Krátkodobé charakteristiky FRP výztuže v tahu (při objemovém množství výztuže 
50 až 75 %) a jejich srovnání s klasickou betonářskou výztuží [2] 

Vlastnost Ocel GFRP CFRP 
Modul pružnosti v podélném 

směru Ef,l [GPa] 
200 35–60 100–580 

Mezní pevnost v tahu 
v podélném směru ff,l [MPa] 

450–700 450–1600 600–3500 

Mezní přetvoření v tahu εf,l [-] 5–20 1,2–3,7 0,5–1,7 
 

Obrázek 3.3: Pracovní diagram FRP výztuže: a) GFRP, b) AFRP, c) CFRP [2] 
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Modul pružnosti je tedy u CFRP výztuže srovnatelný s běžnou ocelovou výztuží, 
zatímco u GFRP výztuže je více jak trojnásobně nižší. Tahová pevnost je naopak u FRP 
výztuže několikanásobně vyšší. Tahová pevnost FRP výztuže je také závislá na velikosti 
použitého průřezu. V literatuře bývá uváděno, že tahová pevnost GFRP výztuže je 
redukována až o 40 % při zvětšování průměru výztuže v rozmezí 9,5 až 22,2 mm. [2] 
Dle [1] se ale redukce pevnosti v tahu AFRP (aramidová vlákna) výztuže při zvětšujícím 
se průřezu pohybuje pouze okolo 7 %. I z tohoto důvodu by měl výrobce vždy uvádět 
tahovou pevnost jednotlivých průřezů výztuže.  

3.2.1.1 Stanovení krátkodobé návrhové únosnosti 
Krátkodobá únosnost FRP výztuže se stanoví jako návrhová hodnota tahové 

pevnosti ve směru vláken bez vlivu dlouhodobě působícího zatížení. Návrhová hodnota 
pevnosti v tahu vychází vždy z charakteristické hodnoty (dle [2]) nebo z tzv. zaručené 
tahové pevnosti (dle [1]), přičemž tyto dvě hodnoty se liší. Dle [2] je charakteristická 
hodnota pevnosti v tahu definována jako 5% kvantil normálního rozdělení. [1] používá 
termín zaručená tahová pevnost, která se získá ze střední hodnoty snížené o 
trojnásobek odchylky. Tato hodnota odpovídá 0,1% kvantilu. Zatímco [3] uvádí také 
termín charakteristická tahová pevnost, její definice odpovídá zaručené tahové 
pevnosti dle [1], jedná se tedy opět o střední hodnotu sníženou o trojnásobek odchylky. 
Z tohoto důvodu bude v této práci dále používán termín zaručená tahová pevnost pro 
[1] i [3].  

Stanovení návrhové hodnoty je popsáno v následujícím přehledu. 

Směrnice ACI 440.1R-15 [1] 

[1] zavádí pro získání návrhové hodnoty součinitel CE zohledňující expozici. 
Návrhová pevnost v tahu se poté získá ze vztahu 

 𝑓 = 𝐶 𝑓∗ , (3.1) 

kde 

CE je redukční součinitel závisející na druhu nosných vláken a okolním 
prostředí, jeho hodnoty jsou popsány v tabulce 2.4; 

ffu* je zaručená pevnost FRP výztuže v tahu bez vlivu expozice. 

Tabulka 3.4: Hodnoty součinitele CE [1] 

Podmínky prostředí Druh vláken 
Hodnota 

součinitele CE 
Beton v suchém 

prostředí / interiéru 
Uhlíková 1,0 
Skleněná 0,8 

Beton v mokrém 
prostředí / exteriéru 

Uhlíková 0,9 
Skleněná 0,7 
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Fib Bulletin No. 40 [2] 

Dle [2] se návrhová hodnota tahové pevnosti určí ze vztahu   

 𝑓 =
𝑓

𝛾
, (3.2) 

kde 

ffk je charakteristická hodnota pevnosti FRP výztuže v tahu; 

γf je součinitel spolehlivosti a dle [2] je roven hodnotě 1,25.  

Norma CSA S806-12 [3] 

[3] zavádí redukční součinitel Φf, návrhová hodnota se tedy potom získá ze vztahu 

 𝑓 = 𝛷 𝑓 , (3.3) 

kde 

Φf je redukční součinitel, který je pro všechny typy vláken roven hodnotě 
0,75; 

ffuk je zaručená pevnost FRP výztuže v tahu dle [1], jedná se tedy o 1‰ 
kvantil. 

3.2.2 Dlouhodobá únosnost FRP výztuže  

Při návrhu konstrukcí vyztužených FRP výztuží je nutné vzít do úvahy zejména 
její chování v čase, které se od oceli liší především dotvarováním výztuže, vlivem 
okolního prostředí a reakcí na únavové zatížení. [2] Ukázkový průběh dotvarování FRP 
výztuže v čase je vyobrazen na obrázku níže.  

V I. fázi, po počátečním přetvoření způsobeném vnesením zatížení, dochází 
k rychlému nárůstu přetvoření. To je způsobeno zejména dotvarováním matrice. Na 
začátku kompozit působil jako celek, a matrice se tedy spolupodílela na přenášení 
zatížení, postupem času je ale zatížení přenášeno pouze nosnými vlákny. [2] 

Obrázek 3.4: Průběh přetvoření FRP výztuže v čase [2] 
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Ve II. fázi zatížení přenášejí nosná vlákna, která mají vyšší modul pružnosti a jejich 
dotvarování je tedy menší. Z tohoto důvodu je vidět nízký nárůst přetvoření. [2] 

Ve III. fázi dochází opět k rychlému nárůstu přetvoření a následnému křehkému 
selhání FRP výztuže. K tomu dochází po dlouhodobě působícím příliš vysokém zatížení. 
Doba, po které k tomuto porušení dojde, závisí zejména na typu použitých vláken a jejich 
orientaci. [2] 

Navržená výztuž by se po celou dobu svojí životnosti měla pohybovat ve II. fázi. Zatížení 
tedy nedosáhne limitních hodnot, při kterých výztuž dosáhne III. fáze. Z tohoto důvodu 
se u FRP výztuže odlišuje krátkodobá pevnost a dlouhodobá pevnost zahrnující i účinky 
dotvarování.   

 

Z obrázku 3.5 je patrné, že návrhová hodnota dlouhodobé pevnosti je výrazně 
nižší než krátkodobá návrhová pevnost. Stanovení a míra této redukce se liší dle 
jednotlivých směrnic a předpisů; všechny přístupy ale pracují s omezením přípustného 
napětí v FRP výztuži od dlouhodobě působícího zatížení. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.5: Návrhový diagram FRP výztuže se zohledněním dlouhodobé pevnosti [10] 
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3.2.2.1 Stanovení dlouhodobé únosnosti  
 Směrnice ACI 440.1R-15 [1] 

Pro stanovení dlouhodobé návrhové únosnosti [1] omezuje napětí ve výztuži od 
dlouhodobého nebo cyklického zatížení. Tato hodnota napětí ve výztuži je zredukovaná 
krátkodobá pevnost v tahu (viz vztah 3.1), přičemž míra redukce závisí pouze na 
použitých vláknech (typu výztuže). 

Pro GFRP: 

 𝑓 , = 0,2𝑓  (3.4) 
Pro CFRP: 

 𝑓 , = 0,55𝑓  (3.5) 
 

[1] tedy míru redukce krátkodobé únosnosti pro získání dlouhodobé únosnosti 
pevně stanovuje a nelze zohlednit konkrétní podmínky okolního prostředí. 

Fib Bulletin No. 40 [2] 

Na rozdíl od [1] je stanovení přípustného dlouhodobě působícího zatížení v [2] 
podstatně komplexnější a zahrnuje vlivy dlouhodobých účinků konkrétního prostředí a 
očekávané životnosti. Návrhová dlouhodobá pevnost FRP výztuže v tahu se získá ze 
vztahu 

 𝑓 =
𝑓

𝛾 𝜂 ,

 , (3.6) 

kde 

ffk je charakteristická pevnost FRP výztuže v tahu; 

ηenv,t je redukční součinitel zohledňující dlouhodobé účinky prostředí; 

γf je součinitel spolehlivosti materiálu. 

 

Stanovení redukčního součinitele ηenv,t závisí na tom, jestli máme k dispozici 
experimentálně stanovenou hodnotu napětí ffk1000h, což je napětí, při kterém dojde 
k porušení výztuže v horizontu 1000 hodin. V případě, že tuto hodnotu napětí známe, 
lze redukční součinitel stanovit ze vztahu 

 𝜂 , =
𝑓

𝑓

1

(
100 − 𝑅

100
)

 , (3.7) 

kde  

ffk1000h je charakteristická hodnota pevnosti FRP výztuže v tahu v čase 1000 
hodin; 
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ffk je charakteristická hodnota pevnosti FRP výztuže v tahu; 

R10 je redukce tahové pevnosti v procentech za logaritmickou dekádu; 

n  je exponent složen z dílčích členů: 

 𝑛 =  𝑛 + 𝑛 +  𝑛 + 𝑛 , (3.8) 
kde 

nmo je součinitel zohledňující vlhkost prostředí, kde bude výztuž zabudována; 

nT je součinitel zohledňující teplotu prostředí; 

nSL je součinitel zohledňující předpokládanou životnost konstrukce; 

nd je součinitel zohledňující případnou rozdílnost průměru výztuže oproti 
testovanému vzorku.  

Pokud hodnotu ffk1000h neznáme, získáme redukční součinitel ze vztahu 

 𝜂 , =  
1

(
(100 − 𝑅 )

100
)

 , (3.9) 

 

Hodnoty, kterých dílčí součinitelé ze vztahu 3.8 nabývají, jsou uvedeny 
v následujících tabulkách. 

Tabulka 3.5: Hodnoty součinitele nmo [2] 

 
Suché prostředí – RH 

cca 50 % (třída 
prostředí XC1) 

Konstrukce je občas 
v kontaktu s vodou, 
RH cca 80 % (XC3, 

XD1, XD3, XS1, XS3) 

Mokré prostředí, 
RH = 100 % (XC2, 

XC4, XD2, XS2) 

nmo -1 0 1 

 

Tabulka 3.6: Hodnoty součinitele nT [2] 

Průměrná roční 
teplota 

<5 °C 5 °C–15 °C 15 °C–25 °C 25 °C–35 °C 

nT -0,5 0 0,5 1 
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Tabulka 3.7: Hodnoty součinitele nSL [2] 

Předpokládaná 
životnost 

konstrukce 

1 rok 10 let 50 let 100 let 

nSL 1 2 2,7 3 

 

Tabulka 3.8: Hodnoty součinitele nd [2] 

Rozdíl průměru 
výztuže oproti 
testovanému 

vzorku 

Větší průměr, 
než byl 

testovaný 
Shodný průměr 

Průměr je 
menší, cca 

75 % 
testovaného 

Průměr je 
menší, cca 

50 % 
testovaného 

nd 0 0 0,5 1 

 

Norma CSA S806-12 [3] 

[3] pracuje se stanovením dlouhodobé návrhové únosnosti podobně jako [1] a omezuje 
napětí ve výztuži. Toto omezení opět vychází z redukce zaručené tahové pevnosti a 
redukční součinitel závisí na typu FRP výztuže, resp. na typu nosných vláken. Hodnoty 
redukčního součinitele jsou uvedeny v tabulce 3.9. 

Tabulka 3.9: Hodnoty redukčního součinitele pro stanovení dlouhodobé únosnosti výztuže [3] 

Druh nosných 
vláken 

AFRP CFRP GFRP 

Hodnota 
redukčního 
součinitele 

0,35 0,65 0,25 

 

Stejně jako u [1] CSA S806-12 tedy pevně stanovuje míru redukce a opět není možné 
zohlednit konkrétní podmínky prostředí, jako to umožňuje například [2].  
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4 ÚNOSNOST BETONOVÝCH PRVKŮ S FRP VÝZTUŽÍ 
V PROTLAČENÍ  

V této kapitole je vytvořen přehled již zmíněných předpisů a norem a jejich 
přístup k výpočtu únosnosti v protlačení betonových prvků vyztužených FRP výztuží. 
Všechny uvedené předpisy uvažují betonové prvky bez smykové výztuže a jsou 
vyztuženy tedy pouze podélnou FRP výztuží na ohyb.   

4.1 Porovnání jednotlivých předpisů 

4.1.1 ACI 440.1R-15: Guide for the design and construction of structural 
concrete reinforced with fiber-reinforced polymer (FRP) bars [1] 

Problematika návrhu FRP výztuže ve smyku a v protlačení je popsána v 8. kapitole 
tohoto předpisu. 

4.1.1.1 Základní předpoklady 
Při návrhu vyztužení pomocí FRP výztuže v protlačení je potřeba zvážit několik 

faktorů, a to zejména: 

1) nízký modul pružnosti FRP výztuže; 

2) nízkou smykovou únosnost v příčném směru; 

3) vysokou tahovou pevnost, jejíž hodnota ale není stejná pro přímé a ohýbané 
pruty. 

[1] uvádí postup návrhu, který je podobný jako u vyztužení klasickou betonářskou 
výztuží. Ponechává hodnotu ϕ = 0,75 redukčního součinitele pro výpočet smykové 
odolnosti betonového průřezu, která platí i pro běžné železobetonové prvky.  

4.1.1.2 Stanovení únosnosti v protlačení lokálně podepřené desky vyztužené 
v obou směrech 
Porušení v protlačení desek vyztužených pruty FRP  výztuže je křehké a náhlé. 

Výsledky experimentálních zkoušek zaměřených na protlačení prvků vyztužených FRP 
výztuží (např. Bank a Xi, 1995 [11] a Ospina et al., 2003 [12]) naopak ale ukazují, že 
porušení desek v protlačení vyztužených sítěmi z FRP namísto jednotlivých prutů 
nevykazují náhlý pokles odolnosti a dále absorbují energii.  

Dle Hassana [13] vede vyšší stupeň vyztužení k větší únosnosti v protlačení, 
menším poměrným přetvořením ve výztuži a betonu a také k menším průhybům. Větší 
únosnost v protlačení lze docílit i použitím vysokopevnostních betonů.  

Návrh smykové únosnosti prvků vyztužených v jednom směru podle Tureyena a 
Frosche [14] lze dle Ospiny [15] modifikovat pro výpočet smykové únosnosti prvků 
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vyztužených v obou směrech. Tato modifikace vede v případě výpočtu v angloamerické 
soustavě jednotek ke vzorci (4.1). 

 𝑉∗ = 10 𝑓 ∗𝑏∗(𝑘𝑑∗), (4.1)  

kde 

Vc* je smyková únosnost betonu (v angloamerické soustavě jednotek); 

fc‘* je pevnost betonu v tlaku (v angloamerické soustavě jednotek); 

bo* je délka kontrolního obvodu (v angloamerické soustavě jednotek), 
přičemž tento kontrolního obvod by měl být uvažován ve vzdálenosti 
0,5d od povrchu sloupu a měl by mít stejný tvar jako je tvar sloupu; 

d* je účinná výška průřezu (v angloamerické soustavě jednotek); 

k  je součinitel pro výpočet výšky tlačené oblasti průřezu, který se vypočte 
ze vztahu 

 𝑘 =  2𝜌 𝑛 + (𝜌 𝑛 ) − 𝜌 𝑛 , (4.2) 

kde 

nf je pracovní součinitel, který se vypočítá jako poměr modulu pružnosti 
FRP výztuže a modulu pružnosti betonu 

 𝑛 =
𝐸

𝐸
 , (4.3) 

ρf je stupeň vyztužení, který se vypočítá ze vztahu 

 𝜌 =
𝐴

𝑏𝑑
 . (4.4) 

 

V případě výpočtu v SI jednotkách je vzorec (4.1) upraven 

 𝑉 =
4

5
𝑓 𝑏 (𝑘𝑑) (4.5)  

 

Vztah (4.1) lze také přepsat do tvaru (4.6), což je základní vzorec pro smykovou 
únosnost v protlačení železobetonových desek dle ACI 318-11 modifikovaný 
součinitelem [(5/2)k], který zohledňuje osovou tuhost FRP výztuže. 

 𝑉 =
5

2
𝑘 4 𝑓 𝑏 𝑑 (4.6)  
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4.1.2 Fib Bulletin No. 40: FRP Reinforcement in RC Structures [2] 

Fib Bulletin No. 40 se návrhem FRP výztuže ve smyku a v protlačení zabývá 
v 6. kapitole.  

[2] zmiňuje, že i přes limitovaný počet experimentálních dat provedených na 
deskách vyztužených FRP výztuží je patrné, že veškeré existující postupy návrhu 
výztuže v protlačení běžných železobetonových prvků musí být v případě použití FRP 
výztuže modifikovány. [2] popisuje postup pro návrh FRP výztuže v protlačení převzatý 
od ACI 440.1R-15, který byl již v této práci popsán v předchozí podkapitole 4.1.1. Fib 
Bulletin No. 40 dále zmiňuje přístupy ze čtyř různých publikovaných prací.  

4.1.2.1 Návrhový přístup od Matthyse a Taerwea 
Matthys a Taerwe [23] zjistili, že návrhové postupy v CEB/FIP MC90 a Eurokódu 

2 přeceňují hodnotu smykové únosnosti desek vyztužených FRP výztuží. Na základě 
Gardnera [32] a vztahu zmíněného v BS 8110-95 tedy navrhli následující vztah pro 
výpočet únosnosti v protlačení desek vyztužených FRP výztuží v obou směrech 

 
𝑉 = 1,36

(100𝜌
𝐸
𝐸

𝑓 ) /

𝑑 /
𝑏 𝑑, 

(4.7)  

kde 

fcm je střední hodnota pevnosti betonu v tlaku; 

bo je délka kontrolního obvodu měřeného ve vzdálenosti 1,5d od povrchu 
sloupu, jehož tvar je vždy obdélníkový nezávisle na tvaru sloupu. 

4.1.2.2 Návrhový přístup dle El-Ghandoura 
El-Ghandour et al. [24] navrhl dva přístupy k výpočtu únosnosti v protlačení 

desek vyztužených FRP výztuží v obou směrech.  

První z těchto přístupů je použitelný v modelech, které zohledňují vliv stupně 
vyztužení. Principem je nahrazení stupně vyztužení součinitelem 

 𝜌
𝐸

𝐸
𝑘 , (4.8) 

kde 

ρf je stupeň vyztužení uvedený v (4.4); 

Ef je modul pružnosti FRP výztuže; 

Es je modul pružnosti betonářské výztuže; 

kε je konstanta, která je rovna kε = 1,8. 
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Druhý navržený přístup je modifikací vztahu z ACI 318-11: 

 𝑉 = 0,33 𝑓
𝐸

𝐸

/

𝑏 𝑑 (4.9)  

(4.9) vede ke konzervativnějšímu návrhu a zároveň také k výraznému rozptylu 
výsledků, jelikož nezahrnuje vliv stupně vyztužení.  

4.1.2.3 Návrhový přístup dle Ospiny 
Ospina et al. [12] navrhl dvě modifikace vztahu (4.7). První zahrnuje vliv tuhosti 

výztuže a druhý zahrnuje vliv velikosti. V práci uvádí, že  
/

 nepatrně 

nadhodnocuje vliv tuhosti výztuže, zatímco při použití 
/

  jsou výsledky lepší. 

Z výsledků zkoušek lze konstatovat, že i když vliv velikosti ovlivňuje protlačení desek, 
v případě FRP vyztužených desek tento vliv není patrný. Na základě těchto poznatků 
tedy navrhl následující vztah pro výpočet únosnosti v protlačení: 

 𝑉 = 2,77(𝜌 𝑓 ) / 𝑏 𝑑, (4.10)  

kde 

ρf je stupeň vyztužení FRP výztuže uvedený v (4.4); 

bo  je délka kontrolního obvodu měřeného ve vzdálenosti 1,5d od povrchu 
sloupu, jehož tvar je vždy obdélníkový nezávisle na tvaru sloupu. 

4.1.2.4 Návrhový přístup dle El-Gamala 
El-Gamal et al. [25] navrhli následující modifikaci vztahu uvedeného v [5]: 

 𝑉 = 0,33 𝑓 𝛼(1,2) 𝑏 𝑑, (4.11)  

kde 

bo  je délka kontrolního obvodu měřeného minimálně ve vzdálenosti 0,5d od 
líce nebo rohu sloupu; 

N je konstanta záležící na počtu polí desky. N = 0 pro desky o jednom poli 
v obou směrech, N = 1 pro desky spojité v jednom směru a N = 2 pro desky 
spojité v obou směrech; 

α je součinitel, který se vypočte ze vztahu 

 𝛼 = 0,62 𝜌 𝐸
/

1 +
8𝑑

𝑏
 (4.12)  
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4.1.3 CSA-S806-12: Design and Construction of Building Structures With 
Fibre-Reinforced Polymers [3] 

[3] se návrhem FRP výztuže v protlačení zabývá v podkapitole 8.7, kde definuje 
tři vztahy pro určení limitní hodnoty smykové únosnosti Vc, přičemž rozhodující je 
nejmenší z nich. 

 𝑉 = 𝑉 = 1 + 0,028𝜆𝜙 (𝐸 𝜌 𝑓 ) / 𝑏 𝑑, (4.13)  

kde 

βc je poměr delšího rozměru sloupu ke kratšímu; 

bo je délka kontrolního obvodu měřeného ve vzdálenosti 0,5d od povrchu 
sloupu; 

λ je součinitel závisející na objemové hmotnosti betonu, v případě 
obyčejného betonu λ = 1,0; 

ϕc = 0,6. 

 𝑉 = 𝑉 = + 0,19 0,147𝜆𝜙 (𝐸 𝜌 𝑓 ) / 𝑏 𝑑, (4.14)  

kde αs = 4 pro vnitřní sloupy, αs = 3 pro krajní sloupy a αs = 2 pro rohové sloupy. 

 𝑉 = 𝑉 = 0,056𝜆𝜙 (𝐸 𝜌 𝑓 ) / 𝑏 𝑑 (4.15)  

 

Pro použití vztahů (4.14), (4.15) a (4.16) jsou v [3] uvedeny i následující dvě 
doporučení:  

a) hodnota pevnosti betonu v tlaku fc‘ by neměla překročit 60 MPa; 
b) pokud je účinná výška desky vyšší než 300 mm, smyková únosnost Vc se 

přenásobí součinitelem (300/d)0,25. 

4.1.4 JSCE (1997): Recommendation for Design and Construction of 
Concrete Structures using Continuous Fiber Reinforcing Materials [4] 

[4] uvádí vzorec pro výpočet únosnosti v protlačení, který je možno použít 
v případě, že zatěžovací plocha je dostatečně vzdálená od volných okrajů a excentricita 
působícího zatížení je malá. 

 𝑉 = 𝛽 𝛽 𝛽 𝑓 𝑢 𝑑/𝛾 , (4.16)  
kde 

𝑓 = 0,2 𝑓  ; fpcd ≤ 1,2 N/mm2; 

𝛽 = 1/𝑑 ; βd ≤ 1,5; 

𝛽 = 100𝑝𝐸 /𝐸  ; βp ≤ 1,5; 
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𝛽 = 1 +
( , )

; 

γb = 1,3; 

f’cd je návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku; 

u  je délka obvodu sloupu; 

Efu je modul pružnosti FRP výztuže; 

E0 je modul pružnosti oceli; 

up je délka kritického obvodu ve vzdálenosti 0,5d od líce sloupu; 

d  je účinná výška desky, uvažovaná jako průměr účinných výšek v obou 
směrech; 

p je stupeň vyztužení desky, uvažovaný jako průměr stupňů vyztužení 
v obou směrech. 

Pokud se sloup nachází v blízkosti volného okraje, je nutné vypočtenou únosnost 
v protlačení zredukovat. 

4.1.5 Porovnání přístupů 

Při porovnání uvedených přístupů je zřejmé, že kromě očividných faktorů jako je 
pevnost betonu v tlaku a účinná výška desky mají vliv na výslednou únosnost 
v protlačení desek vyztužených FRP také stupeň vyztužení a typ výztuže (resp. její 
tuhost Ej), jelikož vstupují do všech uvedených vztahů. V železobetonových deskách 
nedochází po vzniku trhlin k významnému posunutí polohy neutrální osy, u desek 
vyztužených FRP je tomu ale naopak. Po vzniku trhlin se poloha neutrální osy významně 
změní, což je dáno zejména relativně nízkým modulem pružnosti FRP výztuže. Změnou 
polohy neutrální osy dochází také ke změně plochy tlačené oblasti, a tím i ke změně 
únosnosti betonu v protlačení.  

Dle experimentů [9] došlo při zvýšení stupně vyztužení u desek vyztužených 
GFRP výztuží k nárůstu únosnosti v protlačení až o 36 %. Autoři také zmiňují, že na 
výslednou únosnost má vliv i poměr účinné výšky desky ku rozpětí, i přestože žádná 
z dostupných směrnic a přístupů tento faktor nezahrnuje. 
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5 PARAMETRICKÁ STUDIE 
Cílem parametrické studie uvedené v této kapitole je zejména srovnání 

jednotlivých směrnic a porovnání vlivu jednotlivých vstupních parametrů na výsledné 
mezní napětí v protlačení stanovené dle různých přístupů a směrnic.  

Směrnice pro návrh konstrukcí s FRP výztuží použité v této studii jsou totožné 
s těmi již popsanými ve 2. kapitole této diplomové práce, tedy ACI 440.1R-15 [1] (vztah 
4.5), Fib Bulletin No. 40 [2] (vztah 4.10), CSA-S806-12 [3] (vztahy 4.13, 4.14 a 4.15) a 
JSCE (1997) [4] (vztah 4.16). Posledním použitým přístupem je ČSN EN 1992-1-1 [5] 
(vztah 2.12), který slouží jako referenční.  

Jelikož [2] neuvádí žádný vlastní vztah a pouze přejímá vztahy z [1] či jiných 
publikovaných prací, byl pro účely tohoto srovnání vybrán návrhový přístup dle Ospiny 
(podkapitola 4.1.2.3).  

Nejdříve budou uvedené směrnice porovnány mezi sebou na konkrétní 
konstrukci s předem určenými parametry. Tato konstrukce bude tvořena sloupem o 
rozměrech 400 x 400 mm a deskou tloušťky 250 mm. Konstrukce bude uvažována bez 
smykové výztuže, vyztužená pouze hlavní nosnou výztuží. 

V další části bude porovnán vliv jednotlivých parametrů, které vstupují do 
výpočtu únosnosti v protlačení. Vybrané proměnné parametry, které budou 
porovnávány v této parametrické studii, jsou ty, u kterých je předpokládán významnější 
vliv na smykovou únosnost a zároveň jsou ovlivnitelné při návrhu stropní konstrukce. 
Těmito parametry jsou tedy pevnost betonu v tlaku fc, účinná výška desky d, modul 
pružnosti výztuže Ef a stupeň vyztužení ρ. 

Schéma uvažované konstrukce je vyobrazeno na obrázcích 5.1 a 5.2. 

 
Obrázek 5.1: Schéma konstrukce – půdorys Obrázek 5.2: Schéma konstrukce – řez 
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Vstupní parametry (zachovány ve všech podkapitolách, pokud se nejedná o 
parametr, jehož vliv je právě zkoumán): 

Beton 

- charakteristická pevnost betonu v tlaku  fck = 30 MPa 

- pevnost betonu v tlaku dle ACI   fc‘ = 30 MPa 

- pevnost betonu v tlaku dle CSA   fc = 30 MPa 

- modul pružnosti betonu    Ecm = 32 GPa 

GFRP ∅16/150 mm 

- plocha výztuže     Af = 13,40 × 10-4 m2 

- modul pružnosti GFRP    Ef = 60 GPa 

- krytí výztuže     c = 25 mm 

Ocel B 500B (pro výpočty, kde je vyžadován poměr mezi moduly pružnosti FRP výztuže a 
oceli) 

- modul pružnosti oceli    Es = 200 GPa 

 

Pozn.: definice pevnosti betonu v tlaku fc‘ dle [8] není shodná s definicí 
charakteristické pevnosti betonu v tlaku dle Eurokódu [16]: 

𝑓 = 𝑓 − 1,64𝑠  

𝑓 = 𝑓 − 1,34𝑠;  𝑓 = 𝑓 − 8,3 𝑀𝑃𝑎 

kde 

fcm je střední hodnota pevnosti betonu v tlaku dle [16]; 

fcr je střední hodnota pevnosti betonu v tlaku dle [8]; 

s  je směrodatná odchylka. 

 Pro účely této parametrické studie je zaveden předpoklad, že se jedná o shodnou 
směs. 
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5.1 Srovnání jednotlivých směrnic a přístupů 

V tomto odstavci jsou srovnány výsledky mezního napětí v protlačení 
vypočteného dle uvedených směrnic. Jelikož všechny čtyři použité směrnice pro návrh 
konstrukcí s FRP výztuží vedou k výsledkům v jednotkách síly, zatímco  
ČSN EN 1992-1-1 počítá s napětím, jsou veškeré výsledky převedeny do jednotek 
napětí, aby bylo možné je mezi sebou porovnat. 

Jak je z grafu 5.1 zřejmé, výsledné hodnoty mezního napětí se v závislosti na 
zvoleném přístupu velmi liší.  

Z přístupů pro konstrukce vyztužené FRP výztuží vykazuje nejnižší hodnotu 
mezního napětí výpočet dle [1]. Nejvyšší hodnotu vykazuje naopak výpočet dle FIB 
Bulletin No. 40 (přístup dle Ospiny) [2].   

Napětí vypočtené dle [5] vykazuje srovnatelné výsledky, i přestože  
ČSN EN 1992-1-1 není jako jediná z těchto norem přizpůsobená pro návrh s FRP výztuží 
a výpočet počítá s ocelí, jejíž modul pružnosti je několikanásobně vyšší než modul 
pružnosti FRP výztuže. Z tohoto důvodu je do výpočtu u stupně vyztužení zaveden 
součinitel kFRP, který je roven podílu modulů pružností FRP a betonářské výztuže.  
Je zaveden předpoklad, že maximální využití FRP výztuže je při přetvoření εFRP = εy. 

 
𝑘 =

𝐸

𝐸
 

(5.1)  

 𝜌 = 𝑘 ∙ 𝜌  (5.2)  

Výsledné mezní napětí v protlačení po zavedení zmíněného součinitele je 
zobrazeno v posledním šestém sloupci. 

Graf 5.1: Mezní napětí v protlačení – srovnání přístupů 
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Srovnání mezních napětí dle jednotlivých přístupů je nakonec vyjádřeno i 
procentuálně. Jako referenční hodnota (a tedy 100 %) je zvoleno mezní napětí 
v protlačení dle [5]. 
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Graf 5.2: Mezní napětí v protlačení – procentuální srovnání přístupů 
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5.2 Vliv pevnosti betonu 

Následující graf ukazuje závislost mezního napětí v protlačení bez smykové 
výztuže na zvolené pevnosti betonu. Pevnosti betonu uvažované v této části jsou běžně 
používané v rozmezí od fc = 16 MPa do fc = 50 MPa.  

Dle předpokladů graf 5.2 vykazuje, že vyšší pevnost betonu má pozitivní vliv na 
nárůst únosnosti v protlačení.  

Pevnost betonu má největší vliv při výpočtu dle japonského předpisu [4], jelikož 
mezní napětí v protlačení narůstá se zvyšující se pevností betonu nejrychleji. Pozn. tento 
nárůst je při vyšších pevnostech betonu omezen z důvodu omezení součinitele fpcd, viz vztah 
4.16. Mezní napětí i přes zvyšující se pevnost betonu zůstane poté konstantní. 

Vliv zvolené pevnosti betonu je pro všechny ostatní předpisy srovnatelný. 

 

 

 

 

 

Graf 5.3: Mezní napětí v protlačení – vliv pevnosti betonu 
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5.3 Vliv účinné výšky desky 

Na následujícím grafu je vyobrazena výsledná únosnost v protlačení dle 
jednotlivých předpisů v závislosti na proměnné účinné výšce desky. Graf byl 
vypracován pro účinnou výšku desky v rozmezí od 100 do 400 mm. [23] stanovuje 
minimální tloušťku bezhřibové lokálně podepřené desky h ≥ 160 mm. Z tohoto důvodu 
je mezní napětí při účinné výšce odpovídající této minimální tloušťce (d = 127 mm) 
nebo nižší vyjádřeno přerušovanou čarou. 

I v případě proměnné účinné výšky desky lze pozorovat, že nejvyšších hodnot 
mezního napětí v protlačení je dosaženo při výpočtu dle Ospiny [2]. 

Z grafu lze vyčíst, že u všech předpisů dochází při zvyšující se účinné výšce desky 
k poklesu mezního napětí v protlačení. To je zapříčiněno zejména již zmíněným 
přepočtem na jednotky napětí. Při zvyšující se účinné výšce se zvětšuje i kontrolní 
obvod a síla se tedy rozkládá na větší ploše, čímž dochází ke snížení napětí.  

Vliv účinné výšky desky je u všech použitých přístupů srovnatelný. Z grafu lze ale 
vypozorovat, že pokles napětí není lineární; při vyšších hodnotách účinné výšky desky 
je vliv na mezní napětí nižší. 

 

 

Graf 5.4: Mezní napětí v protlačení – vliv účinné výšky desky 
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5.4 Vliv stupně vyztužení 

V následujícím odstavci je zobrazen vliv stupně vyztužení na výsledné mezní 
napětí v protlačení. Interval stupně vyztužení ρf, pro které byl graf vypracován, je  
0,5-5 %. 

Stupeň vyztužení má nepatrně vyšší vliv na mezní napětí v protlačení dle 
ACI 440.1R-15 [1]. Vliv stupně vyztužení při stanovení mezního napětí dle ostatních 
předpisů je srovnatelný. 

[5] omezuje hodnotu stupně vyztužení na menší než 0,02. Z tohoto důvodu jsou 
hodnoty mezního napětí s vyšším stupněm vyztužení zobrazeny přerušovanou čárou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.5: Mezní napětí v protlačení – vliv stupně vyztužení 
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5.5 Vliv modulu pružnosti výztuže 

Posledním zkoumaným proměnným parametrem je modul pružnosti kompozitní 
výztuže Ef. Pro výpočet a grafy byly vybrány 4 hodnoty modulu pružnosti reprezentující 
různé druhy FRP výztuže: 60 GPa pro GFRP, 80 GPa pro C-GFRP a 100 GPa a 120 GPa 
pro CFRP.  

I zvyšující se modul pružnosti Ef má pozitivní vliv na mezní napětí v protlačení. 

Nepatrně vyšší vliv modulu pružnosti na mezní napětí vykazuje výpočet dle [2], 
zatímco u zbylých tří přístupů je pro výpočet mezního napětí s FRP výztuží vliv modulu 
pružnosti srovnatelný.  

Při výpočtu dle ČSN EN 1992-1-1 by bez zavedení součinitele kFRP zůstalo mezní 
napětí v protlačení stejné, jelikož do běžného výpočtu modul pružnosti nevstupuje. To 
je dáno tím, že [5] předpokládá běžnou železobetonovou konstrukci vyztuženou 
betonářskou výztuží, která má modul pružnosti stejný nezávisle na druhu použité 
výztuže.  

 

 

 

 

 

Graf 5.6: Mezní napětí v protlačení – vliv modulu pružnosti 

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

60 80 100 120 140

M
ez

ní
 n

ap
ět

íp
ro

tla
če

ní
 [M

Pa
]

Modul pružnosti FRP výztuže [GPa]

ACI 440.1R-15 Fib Bulletin No. 40 (dle Ospiny)

CSA-S806-12 JSCE (1997)

ČSN EN 1992-1-1 ČSN EN 1992-1-1 (kFRP)

vmin



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 
Bc. Denisa Bártová   

 

 
- 42 - 

 

5.6 Úprava vzorce z ČSN EN 1992-1-1 

Jelikož úprava vzorce z ČSN EN 1992-1-1 [5] (vztahy 5.1 a 5.2) je natolik 
významná, že výsledné mezní napětí v protlačení nabývá nižší hodnoty než minimální 
únosnost v protlačení bez smykové výztuže vmin (viz graf 5.3), lze uvažovat i o opuštění 
předpokladu εFRP = εy. εf se místo toho spočítá z dlouhodobé únosnosti FRP výztuže.  

 
𝜀 , . =

𝑓 ,

𝐸
 

(5.3)  

 𝑐 =
𝐸

𝐸
∙

𝜀 , .

𝜀
 (5.4)  

Mezní napětí v protlačení po zavedení tohoto součinitele je vyobrazeno ve 
srovnání s původním vzorcem dle [5] a po zavedení součinitele kFRP. 

 

 

 

 

 

 

Graf 5.7: Mezní napětí v protlačení – úprava vzorce z ČSN EN 1992-1-1 
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Z grafů 5.7 a 5.8 je zřejmé, že modifikace vzorce z [5] pomocí součinitele cFRP odpovídá 
cca 85 % mezního napětí vrd,c bez modifikace. Mezní napětí v protlačení se poté 
pohybuje nad hodnotou minimálního mezního napětí vmin. Z tohoto důvodu lze tuto 
modifikaci předpokládat za lépe vystihující skutečnost. Zda se ale tato úprava opravdu 
přibližuje skutečnému meznímu napětí v protlačení konstrukce bez smykové výztuže 
vyztužené FRP výztuží by bylo možné prokázat zejména experimenty, případně alespoň 
nelineární analýzou, které je věnována následující kapitola této práce.   
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Graf 5.8: Úpravy vzorce z ČSN EN 1992-1-1 - srovnání 
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6 NELINEÁRNÍ ANALÝZA V PROGRAMU ATENA 
Nedílnou součástí teoretické části této diplomové práce je nelineární analýza 

chování a porušení stropní konstrukce vyztužené FRP výztuží v protlačení. Opět se 
jedná o stropní desku bez smykové výztuže. Analýza byla provedena v 
systému programů ATENA-GiD [26].  

V rámci zpracované numerické studie byly sestaveny dva modely s cílem 
kvantifikovat rozdíl v chování tohoto detailu při uvážení odlišného způsobu vyztužení 
při zachování stejné plochy vyztužení, tedy As = Af. V 1. variantě se v celém rozsahu 
jedná o betonářskou výztuž, zatímco ve 2. variantě se jedná o hybridní vyztužení – FRP 
výztuž při horním povrchu a betonářská výztuž při spodním povrchu, přičemž přímo 
v nelineární analýze byla modelována pouze horní tažená výztuž.  

6.1 Model konstrukce 

Jako model konstrukce byl zvolen sloup a část desky. Rozměry sloupu a rozměry 
a vyztužení stropní desky byly převzaty z přílohy P3. Statický výpočet této práce, 
přičemž vybraný sloup odpovídá sloupu E.7. Rozměry modelované konstrukce jsou 
uvedeny na obrázku 6.1 a 6.2. 

Jelikož je modelovaná konstrukce symetrická, byla z důvodu zkrácení času a 
náročnosti výpočtu vymodelována pouze její čtvrtina. Symetrie byla následně 
zohledněna v okrajových podmínkách modelu. Deska je zatěžována deformačně (v tzv. 
tuhém režimu) zdola, kdy sloup působí na desku předem definovaným posunutím 
(0,25 mm / krok) ve směru Z. 

Obrázek 6.1: Modelovaná konstrukce – půdorys 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 
Bc. Denisa Bártová   

 

 
- 45 - 

 

 

 

 

Obrázek 6.2: Modelovaná konstrukce – řez 

Obrázek 6.3: Model v programu ATENA 
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6.1.1 Materiálové charakteristiky 

6.1.1.1 Beton 
Pro modelování betonových částí (stropní deska, sloup) byl použit materiálový 

model CC3DNonLinCementitious2, který kombinuje tahové a tlakové chování betonu. 
V tahu využívá Rankinova kritéria porušení, zatímco v tlaku je založen na Menétrey-
Willamově povrchu porušení. [26]  

Pevnostní třídy betonových částí byly ponechány stejné jako ve statickém výpočtu 
(viz tabulky 6.1 a 6.2), přičemž bylo v programu nastaveno, aby uvažoval střední 
hodnoty. 

Tabulka 6.1: Materiálové charakteristiky – stropní deska (pevnostní třída betonu C30/37) 

Materiálová 
charakteristika 

Ozn. Hodnota Jednotka 

Modul pružnosti  Ecm 32 000 MPa 
Pevnost v tahu fctm 2,9 MPa 
Pevnost v tlaku fcm 38 MPa 

Poissonovo číslo μ 0,2 - 

Lomová energie Gf 72,5 N/m 
 

Tabulka 6.2: Materiálové charakteristiky – sloup (pevnostní třída C50/60) 

Materiálová 
charakteristika 

Ozn. Hodnota Jednotka 

Modul pružnosti  Ecm 37 000 MPa 
Pevnost v tahu fctm 4,1 MPa 
Pevnost v tlaku fcm 58 MPa 

Poissonovo číslo μ 0,2 - 

Lomová energie Gf 103 N/m 

Obrázek 6.4: Diagram pro materiálový model CC3DNonLinCementitious uvažovaný programem [26] 
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6.1.1.2 Výztuž 
Výztuž byla modelována jako jednotlivé prvky a následně definována pomocí 

materiálového modelu 1D Reinforcement, kde byl jednotlivým prutům přiřazen 
materiál.  

Zatímco ocel je běžnou součástí GiD a mohly být tedy převzaty předem definované 
materiálové charakteristiky (viz tabulka 6.3), FRP výztuž musela být nadefinována 
ručně (tabulka 6.4). Jelikož se FRP výztuž chová elasticky až do porušení, musel být 
nadefinován také nový pracovní diagram vystihující její chování. Opět byly použity 
střední hodnoty.  

Tabulka 6.3: Materiálové charakteristiky – betonářská výztuž (B 500B) 

Materiálová 
charakteristika 

Ozn. Hodnota Jednotka 

Modul pružnosti  Es 200 000 MPa 
Mez kluzu fy 550 MPa 

 

Tabulka 6.4: Materiálové charakteristiky – FRP výztuž (hodnoty převzaty z [18]) 

Materiálová 
charakteristika 

Ozn. Hodnota Jednotka 

Modul pružnosti  Ef 60 000 MPa 
Pevnost v tahu ffm 1350 MPa 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.5: Pracovní diagram betonářské výztuže 
uvažovaný programem (hodnoty převzaty z ATENY) 

Obrázek 6.6: Ručně definovaný 
pracovní diagram FRP výztuže 
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Zároveň musela být věnována pozornost i soudržnosti výztuže. Hodnoty pro vytvoření 
bond-slip diagramu pro ocel byly převzaty z experimentu [27] a z hodnot, které 
doporučuje program ve své dokumentaci [26]. Diagram pro FRP výztuž byl vytvořen 
pomocí hodnot převzatých z experimentu [28]. 

Jednotlivé definované body diagramu pro FRP výztuž jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 6.5: Definované body pro diagram soudržnosti FRP výztuže 

Slip [length unit] Bond [-] 
0 0 

0,000275 1,0 
0,008 0,85 

0,003775 0 
 

 

Obrázek 6.7: Vyztužení modelované konstrukce v ATENĚ 

Obrázek 6.8: Definovaný diagram soudržnosti FRP výztuže 
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6.1.1.3 Roznášecí podložka 
Podložka, která roznáší působící zatížení, byla definována jako ocel 

s materiálovým modelem CC3DElastIsotropic, který simuluje pružný materiál.  

Tabulka 6.6: Materiálové charakteristiky roznášecí podložky 

Materiálová 
charakteristika 

Ozn. Hodnota Jednotka 

Modul pružnosti  E 200 000 MPa 

Poissonovo číslo μ 0,3 - 

 

 

6.1.2 Okrajové podmínky, monitory 

Okrajové podmínky: 

Sloup v dolní části brání posunutí ve směru X i Y.   

Boční povrchy desky brání posunutí a pootočení vždy v příslušném směru  
(X nebo Y) a Z, tím je simulována symetrie, a tedy pokračující stropní deska.  

Monitory: 

Jak monitor měřící posunutí, tak i monitor měřící reakce, jsou umístěny v místě 
působení deformačního zatížení, tedy uprostřed roznášecí podložky.  

Obrázek 6.9: Pracovní diagram pro roznášecí podložku uvažovaný programem
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6.1.3 Síť MKP 

Velikost prvku sítě pro metodu konečných prvků byla zvolena s respektem 
k požadavku na alespoň 4 prvky po výšce průřezu na 0,07 m. Síť MKP se skládá z prvků 
typu tetrahedra a linear. 

6.1.4 Výpočetní metoda 

Software nabízí několik výpočetních metod pro řešení nelineárních rovnic, 
zejména Newton-Raphsonovu metodu, modifikovanou Newton-Raphsonovu metodu a 
metodu délky oblouku. [26] Pro tento model byla vybrána metoda Newton-Raphsonova. 

Tato metoda pracuje na principu přidávání stále stejných přírůstků zatížení, 
zatímco se iteruje deformace (např. posunutí) konstrukce, dokud není dosažena 
rovnováha v rámci požadované tolerance. [30]  

Princip Newton-Raphsonovy metody je zobrazen na obrázku níže. 

Obrázek 6.10: Vygenerovaná síť MKP o velikosti prvku 0,07 m 

Obrázek 6.11: Princip Newton-Raphsonovy metody [31] 
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6.2 Výsledky 

6.2.1 Únosnost v protlačení 

Výsledná únosnost v protlačení jak modelu vyztuženého ocelí, tak i modelu 
vyztuženého FRP výztuží je uvedena a srovnána v následujícím grafu. 

Uvedené hodnoty se vztahují pro daný model jedné čtvrtiny konstrukce, je tedy nutné 
hodnoty přepočítat na celý model.  
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Graf 6.1: Únosnost v protlačení – ocel vs. FRP (1/4 konstrukce) 
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6.2.1.1 Ruční výpočet  
Pro ověření, zda model pracuje správně, byl proveden ruční výpočet únosnosti 

v protlačení Vrd,c modelu vyztuženého betonářskou výztuží dle vztahu 2.12. 

𝑑 =
𝑑 + 𝑑

2
=

0,2064 + 0,219

2
= 0,2127 𝑚 

𝑢 = 2 ∙ (𝑐 + 𝑐 ) + 2𝜋2𝑑 = 2 ∙ (0,55 + 0,75) + 2𝜋 ∙ 2 ∙ 0,2127 = 5,273 𝑚 

𝑏 = 𝑐 + 6𝑑 = 0,55 + 6 ∙ 0,2127 = 1,826 𝑚 

𝑏 = 𝑐 + 6𝑑 = 0,75 + 6 ∙ 0,2127 = 2,026 𝑚 

𝐴 , = (5,65 × 10  + 7,70 × 10 ) ∙ 1,826 = 24,38 × 10   

𝐴 , = (5,65 × 10  + 5,65 × 10 ) ∙ 2,026 = 22,89 × 10   

𝜌 , =
𝐴 ,

𝑏 ∙ 𝑑
=

24,38 × 10  

1,826 ∙ 0,2127
= 6,28 × 10  

𝜌 , =
𝐴 ,

𝑏 ∙ 𝑑
=

22,89 × 10  

2,026 ∙ 0,2127
= 5,31 × 10  

𝜌 = 𝜌 , ∙ 𝜌 , = 6,28 × 10 ∙ 5,31 × 10 = 5,77 × 10  

𝜌 = 5,77 × 10 = 0,0058 ≤ 0,02 

𝑐 , = 0,12 

𝑘 = 1 +
200

𝑑
= 1 +

200

212,7
= 1,9697 ≤ 2,0 

𝑣 , = 𝑐 , ∙ 𝑘 ∙ (100 ∙ 𝜌 ∙ 𝑓 )  

𝑣 , = 0,12 ∙ 1,9697 ∙ (100 ∙ 5,77 × 10 ∙ 38)  

𝑣 , = 0,66156 𝑀𝑃𝑎 = 661,56 𝑘𝑃𝑎 

𝑉 , = 𝑣 , ∙ 𝑢 ∙ 𝑑 = 661,56 ∙ 5,273 ∙ 0,2127 = 742,15 𝑘𝑁 

𝑉 , , = 793,19 𝑘𝑁 

Rozdíl: 1 −
,

,
= 0,0645 =  6,45 % 

 

Lze tedy konstatovat, že model pracuje správně.  
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6.2.1.2 Srovnání s předpisy a směrnicemi 
V následujícím grafu je vyobrazeno srovnání únosnosti v protlačení nelineárního 

modelu vyztuženého FRP výztuží (čárkovaná hodnota) s vypočtenými únosnostmi dle 
jednotlivých směrnic a předpisů.  

Z grafu je zřejmé, že všechny předpisy modifikované pro návrh konstrukcí 
vyztužených FRP výztuží únosnost v protlačení dané konstrukce podhodnocují, 
pohybují se tedy v bezpečné oblasti návrhu. Nejblíže se hodnotě únosnosti v protlačení 
získané nelineární analýzou přibližuje postup dle ČSN EN 1992-1- [5]. Z přístupů, které 
se zaobírají návrhem betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží, se nejvíce 
přibližuje přístup dle Ospiny popsaný ve fib Bulletinu No. 40 [2].  

Zda se ale únosnost v protlačení konstrukce bez smykové výztuže vyztužené FRP 
výztuží získaná touto nelineární analýzou skutečně blíží reálné únosnosti v protlačení 
by bylo nutné verifikovat dalšími výpočty s měnícími se parametry a experimenty.  

 

 

 

Graf 6.3: Srovnání jednotlivých předpisů s nelineární analýzou 
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6.2.2 Napětí a trhliny při dosažení mezní únosnosti 

Z obrázků 6.14 a 6.15 lze vypozorovat, že se v modelu tvoří i ohybové trhliny. To 
může být způsobeno obdélníkovým tvarem modelu. 

6.3 Závěr 

Jak již bylo zmíněno, zda získaná únosnost v protlačení nelineárním modelem 
popsaným v této kapitole odpovídá skutečnosti, by bylo nutné ověřit pomocí dalších 
analýz a experimentů. Výsledky této analýzy mohou být ovlivněny například 
zavedenými zjednodušeními v numerickém modelu (např. obdélníkový tvar desky, 
případně absence dolní výztuže). 

Obrázek 6.14: Trhliny v modelu vyztuženém 
betonářskou ocelí při dosažení mezní únosnosti v 
protlačení (793,2 kN) 

Obrázek 6.15: Trhliny v modelu vyztuženém FRP 
výztuží při dosažení mezní únosnosti v protlačení 
(747,6 kN) 

Obrázek 6.12: Napětí ve výztuži (ocel) při dosažení 
mezní únosnosti v protlačení (793,2 kN) 

Obrázek 6.13: Napětí ve výztuži (FRP) při dosažení 
mezní únosnosti v protlačení (747,6 kN) 
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7 ZÁVĚR 
Teoretická část diplomové práce se zabývala problematikou únosnosti 

v protlačení betonových konstrukcí vyztužených FRP výztuží bez smykové výztuže. 
Cílem bylo ověřit vliv nižšího modulu pružnosti hlavní podélné výztuže na chování 
v protlačení. 

Nejdříve bylo provedeno shrnutí, jak ke stanovení únosnosti v protlačení 
přistupuje norma ČSN EN 1992-1-1 [5], která řeší návrh betonových konstrukcí 
vyztužených betonářskou ocelí.  

Následující kapitola byla věnována FRP výztuži, jejím materiálovým 
charakteristikám a rozdílům oproti oceli. Zároveň byla věnována pozornost i změnám 
mechanických vlastností FRP výztuže v čase a jejich zohlednění ve výpočtech dle 
různých předpisů a směrnic.  

Další kapitola shrnuje stanovení únosnosti v protlačení konstrukce vyztužené 
FRP výztuží dle předpisů a standardů ACI 440.1R-15, fib Bulletin No. 40,  
CSA-S806-12 a Japan Society of Civil Engineers (JSCE). Veškeré veličiny vstupující do 
vztahů pro výpočet únosnosti v protlačení jsou náležitě popsány.  

Součástí této práce je i parametrická studie, která zkoumá vliv jednotlivých 
vstupních parametrů na výslednou únosnost v protlačení, resp. mezní napětí 
v protlačení, dle uvedených norem a směrnic. Zkoumanými vstupními parametry je 
pevnost betonu v tlaku, účinná výška stropní desky, stupeň vyztužení a modul pružnosti 
FRP výztuže. V grafech je jako referenční hodnota zahrnut i přístup dle [5], i přestože 
předpokládá konstrukci vyztuženou ocelí.  

Poslední kapitola teoretické části se zaobírá nelineární analýzou v programu 
ATENA. Byl vytvořen model lokálně podepřené stropní desky a sloupu, a to ve dvou 
variantách; v první variantě je stropní deska vyztužená ocelí, zatímco ve druhé variantě 
se jedná o konstrukci vyztuženou FRP výztuží. Oba modely předpokládají konstrukci 
bez smykové výztuže. 

Praktická část této práce zahrnuje statický výpočet lokálně podepřené stropní 
desky v prostoru garáží, která je při spodním povrchu vyztužena betonářskou výztuží a 
při horním povrchu vyztužena FRP výztuží. Součástí statického výpočtu je stanovení 
zatížení pro návrh rozměrů desky a sloupů a dimenzování výztuže. FRP výztuž navržená 
na ohyb je nadimenzována jak na krátkodobou, tak i na dlouhodobou únosnost. 
Následuje dimenzování smykových trnů proti protlačení a v závěru statického výpočtu 
je provedeno posouzení na mezní stav použitelnosti – dlouhodobý průhyb.  

Součástí praktické části je i výkresová dokumentace, kterou tvoří výkres tvaru 
konstrukce, výkresy navržené výztuže při horním a spodním povrchu a výkresy detailů 
výztuže proti protlačení.  
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8.1 Použitý software 

SCIA Engineer 18.1 (www.scia.net) 

Calculation program Schöck BOLE® (www.schoeck.co.uk) 

AutoCAD 2017 (www.autodesk.cz) 

ATENA Studio v5 + GiD 11.0.8 (www.cervenka.cz) 

Microsoft Office Word 2019 (www.office.com) 

Microsoft Office Excel 2019 (www.office.com) 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

9.1 Písmena latinské abecedy 

Ac  plocha betonu 

Af   navržená plocha FRP výztuže 

Af,min   minimální plocha FRP výztuže 

Af,max  maximální plocha FRP výztuže 

AFRP   kompozitní výztuž s aramidovými nosnými vlákny 

Ast   navržená plocha ocelové výztuže 

As,min  minimální plocha ocelové výztuže 

As,max  maximální plocha ocelové výztuže 

As,req   požadovaná plocha výztuže 

b   šířka 

c   navržená hodnota krytí výztuže 

CFRP  kompozitní výztuž s uhlíkovými nosnými vlákny 

c,min   minimální krycí vrstva výztuže 

d   účinná výška průřezu 

Ecm   modul pružnosti betonu 

Ef   modul pružnosti FRP výztuže 

Es   modul pružnosti betonářské oceli 

fcd   návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck   charakteristická pevnost betonu v tlaku 

fctm   průměrná hodnota pevnosti betonu v tahu 

fbd   návrhové mezní napětí v soudržnosti 

ffk,1000h   charakteristická pevnost v tahu FRP výztuže v čase 1000 hodin 

ffd   návrhová pevnost FRP výztuže v tahu 

ffdLT  návrhová dlouhodobá pevnost FRP výztuže v tahu 

ffk   charakteristická pevnost FRP výztuže v tahu 

fyd   návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

fyk   charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

Fcc   síla v tlačené části betonu 

FT   síla ve výztuži 

FT,LT  síla ve výztuži při dlouhodobě působícím zatížení 

GFRP  kompozitní výztuž se skleněnými nosnými vlákny 
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gk   charakteristická hodnota stálého zatížení 

qk  charakteristická hodnota nahodilého zatížení 

h   výška desky 

lb,min   minimální kotevní délka 

lb,rqd   základní kotevní délka 

lbd   návrhová kotevní délka 

lo  návrhová přesahová délka 

lo,min  minimální přesahová délka 

ln  světlé rozpětí 

MEd   návrhová hodnota působícího ohybového momentu 

MRd   moment na mezi únosnosti 

n  součinitel pro výpočet redukčního součinitele zohledňujícího 
dlouhodobé účinky  

nmo   součinitel vlivu vlhkosti prostředí 

nSL   součinitel předpokládané životnosti 

nT   součinitel teploty prostředí 

R10   redukce tahové pevnosti za dekádu logaritmického času 

s   osová vzdálenost podélné výztuže 

sn  světlá vzdálenost podélné výztuže  

smin  minimální světlá vzdálenost podélné výztuže 

smax  maximální osová vzdálenost podélné výztuže 

vEd  návrhová hodnota smykového napětí 

VEd  návrhová hodnota posouvající síly  

vrd,c  návrhová hodnota odolnosti v protlačení desky bez smykové 
výztuže 

vrd,cs návrhová hodnota odolnosti v protlačení desky se smykovou 
výztuží 

x   poloha neutrální osy 

xbal   poloha neutrální osy při balančním stupni vyztužení 

z   rameno vnitřních sil 
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9.2 Písmena řecké abecedy 

α  součinitel převádějící napětí v tlačené části průřezu na 
rovnoměrné 

γ   objemová tíha materiálu 

γc  dílčí součinitel spolehlivosti betonu 

γf   dílčí součinitel spolehlivosti FRP výztuže 

γG   dílčí součinitel stálého zatížení 

γQ  dílčí součinitel proměnného zatížení 

γs  dílčí součinitel spolehlivosti betonářské výztuže 

εc   přetvoření krajních tlačených vláken 

εcu   limitní přetvoření betonu v tlaku 

εfd   mezní přetvoření FRP výztuže 

εs   přetvoření ocelové výztuže 

εyd   přetvoření výztuže při dosažení meze kluzu 

ηenv,t  redukční součinitel zohledňující dlouhodobé účinky prostředí 

ρf  stupeň vyztužení FRP výztuže 

σs   napětí ve výztuži 

∅  průměr výztuže 

ω  součinitel změny polohy těžiště výslednice síly v tlačené části  
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10 SEZNAM PŘÍLOH 
P1. POUŽITÉ PODKLADY 

P1.001 Půdorys 2. PP        1:100 

P1.002 Podélný řez        1:100 

P2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

P2.001 Výkres tvaru stropní desky nad 2. PP     1:100 

P2.002 Výkres horní výztuže stropní desky nad 2. PP   1:75 

P2.003 Výkres spodní výztuže stropní desky nad 2. PP   1:75 

P2.004 Výkres detailů výztuže proti protlačení    1:20  

P3. STATICKÝ VÝPOČET 

P4. PŘÍLOHY STATICKÉHO VÝPOČTU 

P5. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 


