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Abstrakt: Diplomová práce se zabývá spřaženými dřevobetonovými stropními 
konstrukcemi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 
popsány způsoby výstavby a materiály požívané pro spřažené dřevobetonové konstrukce. 
V praktické části je popsaná experimentální čtyřbodová zkouška provedená na 
spřažených dřevobetonových zkušebních prvcích a vzorcích. Dále byl proveden ruční 
výpočet podle Eurocode 5 zkoušených prvků a v programu Asteres byly namodelovány tři 
varianty zkušebních prvků s různými hodnotami tuhosti spřažení podle pracovního 
diagramu spřahovacích prostředků. Na závěr byly porovnány experimentální, výpočetní a 
numerické výsledky. 

 Klíčová slova: spřažená dřevobetonová konstrukce, tuhost spřažení, spřahovací 
prostředek, pracovní diagram, čtyřbodový ohyb, lepené lamelové dřevo 

 

Abstract: The master´s thesis deals with wood-concrete composite floors constructions. 
The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes 
methods of construction and materials used for wood-concrete composite constructions. 
The practical part describes an experimental four point bend test carried out on wood-
concrete composite elements and samples. Further, manual calculation was performed 
according to Eurocode 5 and in program Asteres three variants of test elements were 
modeled. Each variant had different composite stiffness according to the working diagram 
of composite elements. At the end, experimental, computational and numerical results 
were compared. 

 Keywords: wood-concrete composite constructions, composite stiffness, composite 
element, working diagram, four point bend, glued laminated timber 
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1. Úvod, cíle práce 

Tato diplomová práce se zabývá experimentální a numerickou analýzou 

spřažených dřevobetonových konstrukcí. V praxi se spřažené dřevobetonové konstrukce 

používají především jako stropní konstrukce. V České Republice se využívají hlavně 

při rekonstrukcí dřevěných stropů, ale mohou se také použít při novostavbách ze dřeva. 

Spřažené dřevobetonové stropní konstrukce mají větší tuhost a únosnost stropů oproti 

dřevěným a také ztužují celou budovu ve vodorovném směru. Dále mají lepší vlastnosti 

požární a vlastnosti kročejové neprůzvučnosti. 

Cílem této práce je výroba, provedení a vyhodnocení zatěžovacích zkoušek 

několika navržených spřažených dřevobetonových prvků. Dalším cílem je namodelování 

těchto prvků pomocí programu Asteres a ruční výpočet navržených prvků. Hlavním cílem 

je porovnání výsledků experimentálních zkoušek, ručního výpočtu a výsledků programu 

Asteres. 

Celá práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

popsány možnosti výstavby spřažených dřevobetonových stropů a používané materiály. 

Kapitola 3. praktické části je věnována vyhodnocení některých destruktivních a 

nedestruktivních zkoušek za účelem zjištění mechanicko-fyzikálních vlastností použitých 

materiálů. V kapitole 4. Je popsána destruktivní zkouška provedená na vyrobených 

prvcích v roce 2011 a 2012. Kapitola 5. se věnuje ručnímu výpočtu provedené zkoušky 

podle Eurocode 5 příloha B. V kapitole 6 byla namodelována v programu Asteres 

provedená experimentální zkouška. Na závěr jsou porovnány výsledky praktické části. 
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2. Spřažené dřevobetonové konstrukce [3-1], [3-2] 

Spřažené dřevobetonové konstrukce 

využívají dobrého chování betonu v tlaku 

a dřeva v tahu. Propojení mezi betonem a 

dřevem, tedy přenesení smykového 

napětí v průřezu konstrukce, je 

realizováno pomocí spřahovacích 

prostředků. Realizačně nelze zajistit, aby 

spojení bylo nepoddajné, především mezi 

dřevem a spřahovacími prostředky.

 Průřez spřaženou dřevobetonovou 

konstrukcí je na obrázku 2.1.    

Obrázek 2.1. Průřez spřaženou 

dřevobetonovou konstrukcí 

 2.1. Použití v praxi [3-2] 

Spřažené dřevobetonové konstrukce se používají především při zesilování 

starších dřevěných stropních konstrukcí. Ze stropu se zachovávají stávající použitelné 

trámy, do kterých se připevní spřahovací prostředky a následně se provede 

nadbetonávkou připraveného bednění s výztuží. Spřažením dřevěných trámů s betonovou 

deskou se zvyšuje tuhost a únosnost celé stropní konstrukce. Provedení 

dřevobetonového stropu při rekonstrukci dřevěného stropu se provádí pomocí 

zmonolitnění železobetonové desky na místě. 

V rámci energetického ušetření a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 

ve stavebnictví se v současnosti začíná přemýšlet o výstavbě dřevostaveb ve větším 

objemu. Nyní je v České republice postaveno asi 10% rodinných domů na bázi dřeva 

ze všech rodinných domů. Vícepodlažní budovy s větším půdorysem na bázi dřeva se 

v České republice skoro nestavějí. Do budoucna by spřažené dřevobetonové stropy 

mohly být jednou z možností při výstavbě těchto budov. Uvažuje se také o výrobě 

prefabrikovaných dřevobetonových stropních panelů, či částečné prefabrikaci, které by 

urychlily výstavbu. 

2.2. Možnosti provedení [3-1] 

Provedení dřevobetonových stropních konstrukcí můžeme rozdělit na zmonolitnění 

na místě, částečnou prefabrikace a celkovou prefabrikace. Každá z možností má své 

Železobetonová
deska

Dřevěný trám

Spřahovací prostředky
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výhody a nevýhody. Z první možnosti zmonolitnění na místě se postupem času vyvíjely 

ostatní dvě. 

2.2.1. Zmonolitn ění na míst ě [3-1] 

Tato možnost provedení převládá u většiny provedení spřažených dřevobetonových 

stropů a u rekonstrukcí je tato možnost nenahraditelná. Má ale i své nevýhody jako 

například nutnost výroby bednění. To často vede k vytvoření záklopu přes dřevěné trámy. 

Záklop negativně ovlivňuje celkovou únosnost spřažení mezi betonovou deskou 

a dřevěnými trámy. Pro dobré vlastnosti spřažení je lepší vyrobit bednění mezi dřevěné 

trámy, což je zase pracnější než vyrobit záklop. Další nevýhoda je nutnost podepření celé 

konstrukce na dobu zatvrdnutí betonu. Dále celkové konečné deformace jsou větší 

než u možnosti celkové prefabrikace. Musí se také zajistit, aby vlhkost z betonové desky 

nepronikala do dřevěných trámů popřípadě do záklopu. Také se musí ošetřovat beton 

po dobu tvrdnutí. Všechny nevýhody metody zmonolitnění na místě prodlužují a zdražují 

výstavbu, proto byly na základě této metody postupně vyvíjeny další dvě metody.  

2.2.2. Částečná prefabrikace [3-1] 

Jednou z možností je zasazení spřahovacích prostředků do dřevěného trámu 

před dopravou na staveniště. Takto se ale nezbavíme nevýhod možnosti zmonolitnění 

na místě. Výhodou je možnost složitější a přesné montáže spřahovacích prostředků. 

Další možností je vytvoření betonové desky se zapuštěnými spřahovacími prostředky. 

Po dopravení na staveniště se deska osazuje na připravené dřevěné trámy. Výhodou je, 

že se nemusí požívat bednění a mokrá část výstavby (betonáž) je oddělena od suché 

výstavby. Nevýhoda je nutnost přesnosti při osazování betonové desky. 

 

Obrázek 2.2. Příklady částečné prefabrikace. Zleva filigránový nosník, zabetonovaná 

průběžná lišta, zabetonovaný ocelový plech [3-1] 
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2.2.3. Celková prefabrikace [3-1] 

Abychom odstranili všechny výše zmíněné nevýhody, můžeme celou dřevobetonovou 

konstrukci vyrobit mimo staveniště a poté dopravit na stavbu. Velkou výhodou je, že 

celkové deformace jsou výrazně menší než u předchozích možností. Nevýhodou je 

složitější doprava, zvýšené nároky na montáž celé konstrukce, skladování a případná 

nutnost propojení vyrobených konstrukčních částí. 

2.3. Materiály 

2.3.1. Beton 

Betonová deska se v dřevobetonových konstrukcí používají pro dobré vlastnosti 

betonu v tlaku. Deska leží na dřevěných trámech jako spojitý nosník. V polích vznikají 

kladné a nad podporami záporné ohybové momenty. Z tohoto důvodu se do desky 

přidává výztuž, většinou kari síť, která ohybové momenty přenáší. Výztuž také slouží 

k zabraňování trhlin při smršťování betonu. 

Výška železobetonové desky se pohybuje od 6cm do 20cm. Třída betonu může být 

použita jakákoliv, záleží to na geometrii průřezu a na použití ostatních materiálů. 

2.3.2. Dřevo 

Dřeva se v dřevobetonových konstrukcí používají pro dobré vlastnosti dřeva v tahu. 

Většinou se jedná o dřevěné trámy s obdélníkovým průřezem, jehož rozměry se liší podle 

rozpětí trámů. Celkově jsou dřevobetonové konstrukce převážně namáhané na ohyb, 

proto je dřevěná část v dolní části průřezu. Trámy mohou být buď z rostlého, nebo 

lepeného lamelového dřeva. 

Lepené lamelové dřevo je vyráběno z dřevěných lamel, které se pak lepí na sebe. 

Díky rozvrstvení suků v lamelách po celé délce je lepené lamelové dřevo homogenější 

oproti rostlému dřevu. Z grafu 2.1 je vidět, že křivka pracovního diagramu lepeného 

lamelového dřevo má lineárnější průběh, proti rostlému dřevu. 

S rostlým dřevem se setkáme většinou u rekonstrukcí, ale samozřejmě se může 

použít i novostaveb. Lepené lamelové dřevo se používá u novostaveb. 

Jak rostlé dřevo, tak lepené lamelové dřevo se dá na dolní straně vyztužit uhlíkovou 

lamelovou, která by měla být spřažena s dřevěným prvkem. Toho se dá docílit přilepením 

lamely lepidlem nebo připevněním pomocí vrutů či šroubů. U lepeného lamelového dřeva 

se dá uhlíková lamela vlepit mezi předposlední a poslední lamelu. Uhlíková lamela se 

nachází v dolní části dřevobetonové konstrukce a pomáhá tedy odolávat proti tahu 

respektive ohybu.  
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Graf 2.1. Pracovní diagram rostlého a lamelového lepeného dřeva 

2.3.2.1. Třídy pevnosti rostlého jehli čnatého d řeva 

Třídy pevnosti dle EN 338 rostlého jehličnatého a topolového dřeva jsou v tabulce 2.1. 

Tabulka 2.1. Třídy pevnosti jehličnatého a topolového dřeva [1-1] 

 

fm,k  charakteristická pevnost v ohybu (MPa) 

ft,0,k  charakteristická pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny (MPa) 

ft,90,k  charakteristická pevnost v tahu kolmo k vláknům (MPa) 
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fc,0,k  charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny (MPa) 

fc,90,k  charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům (MPa) 

fv,k  charakteristická pevnost ve smyku (MPa) 

E0,mean  průměrný modul pružnosti rovnoběžně s vlákny (MPa) 

E0,05  5% kvantil modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny (MPa) 

E90,mean  průměrný modul pružnosti kolmo k vláknům (MPa) 

Gmean  průměrný modul pružnosti ve smyku (MPa) 

ρk  charakteristická hustota (kg/m3) 

2.3.2.2. Třídy pevnosti lepeného lamelového d řeva 

Třídy pevnosti dle ČSN EN 1194 lepeného lamelového dřeva jsou v tabulce 2.2. 

Tabulka 2.2. Třídy pevnosti lepeného lamelového dřeva [2-2] 

 

Dolní index g znamená, že se jedná o lepené lamelové dřevo.Při srovnání tříd 

pevností rostlého a lepeného lamelového dřeva je vidět, že třídy rostlého dřeva se 

stejnými pevnostmi v ohybu jako třídy lepeného lamelového dřeva mají rozdílné hodnoty 

pevností, modulů pružností a hustotu. Třídy lepeného lamelového dřeva mají všechny 

pevnosti, moduly pružnosti a hustotu větší oproti rostlému dřevu až na pevnost v tlaku 

kolmo k vláknům, která je poloviční oproti rostlému dřevu. 

Závislost pevnosti v ohybu, tahu, tlaku a smyku lepeného lamelového dřeva na pevnosti 

v tahu, modulu pružnosti a hustoty lamel jsou vyjádřena v tabulce 2.3. 

 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  FAKULTA STAVEBNÍ 
Experimentální a numerická analýza spřažených dřevobetonových konstrukcí Petr Zelený 
Diplomová práce  Leden 2013 

- 16 - 

 

Tabulka 2.3. Závislost pevnosti, modulu pružnosti a hustoty lepeného lamelového dřeva 

na pevnosti v tahu, modulu pružnosti a hustoty lamel [2-2] 

 

ft,0,l,k  charakteristická pevnost lamel v tahu rovnoběžně s vlákny (MPa) 

E0,l,mean  průměrný modul pružnosti lamel rovnoběžně s vlákny (MPa) 

ρl,k  charakteristická hustota lamel(kg/m3) 

2.3.2.3. Návrhová hodnota vlastnosti materiálu[2-3]  

Na dřevěné prvky ve spřažených dřevobetonových konstrukcích působí negativní vlivy 

jako je vlhkost a trvalé zatížení. Proto se charakteristické hodnoty vlastností materiálu 

při navrhování dřevobetonových konstrukcí redukují. 

Návrhová pevnostní vlastnost lepeného lamelového dřeva se vypočte ze vztahu (2.1.) 

�� � ����
��

	

  (2.1.) 

Xd  charakteristická hodnota pevnostní vlastnosti 

γM=1,25 dílčí součinitel vlastnosti materiálu pro lepené lamelové dřevo 

kmod  modifikační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti 
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Pro určení souč

provozu: 

Třída provozu 1 je charakterizovaná vlhkostí materiál

20ºC a relativní vlhkosti okolního vzduchu p

Třída provozu 2 je charakterizovaná vlhkostí materiál

20ºC a relativní vlhkosti okolního vzduchu p

Třída provozu 3 je charakterizovaná klimatickými podmínkami vedoucími k

vlhkosti než ve třídě provozu 2.

Poté se určí třída trvání zatížení

Tabulka 2.4. Stanovení tř

Hodnota součinitele zohled

stanovíme z tabulky 2.5.

Tabulka 2.5. Stanovení sou

Návrhová tuhostní vlastnost lepeného lamelového d

vztahu(2.2.) a (2.3.) 

Ed=Emean/γM   

Gd=Gmean/γM  
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součinitele zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti 

ída provozu 1 je charakterizovaná vlhkostí materiálů při 

20ºC a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahují 65% pouze po ně

ída provozu 2 je charakterizovaná vlhkostí materiálů při odpovídající teplot

20ºC a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahují 85% pouze po n

ída provozu 3 je charakterizovaná klimatickými podmínkami vedoucími k

 provozu 2. 

trvání zatížení z tabulky 2.4. 

Tabulka 2.4. Stanovení třídy trvání zatížení [2-3] 

initele zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti pro lepené lamelové d

tabulky 2.5. 

Tabulka 2.5. Stanovení součinitele zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti [2

Návrhová tuhostní vlastnost lepeného lamelového dřev

 (2.2.)  

 (2.3.) 
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vliv trvání zatížení a vlhkosti se určí třída 

ů při odpovídající teplotě 

esahují 65% pouze po několik týdnů v roce. 

ů při odpovídající teplotě 

esahují 85% pouze po několik týdnů v roce. 

ída provozu 3 je charakterizovaná klimatickými podmínkami vedoucími k vyšší 

 

pro lepené lamelové dřevo 

ující vliv trvání zatížení a vlhkosti [2-3] 

 

řeva se vypočte ze 
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Ed návrhová hodnota modulu pružnosti (Pa)

Gd návrhová hodnota modulu pružnosti ve smyku (Pa)

2.3.3. Spřahovací  
Spřahovací prostř

v dřevobetonových konstrukcích 

k přenesení smykových sil na styku 

železobetonové desky a d

trámu.  

Při spřahování dřevě

betonové desky můžeme 

dvou hranic. První hranice je, že 

dřevěný trám není sp

s betonovou deskou. P

namáhání takového průř

k velkým prokluzům na ploše, kde se 

betonová deska dotýká s 

trámem. Dřevo i beton

nezávisle na sobě a ohybovému 

jinému namáhání odolává každý 

materiál samostatně s vlastní nezávislou neutrálnou osou viz 

že dřevěný trám je dokonale sp

nedochází k žádnému prokluzu na ploše, kde se betonová deska dotýká s d

trámem. Díky dokonalému sp

ohybovému či jinému namáhání odolávají spole

průběhem napětí po celé 

V rámci dřevobetonových stropních konstrukcí navrhnout 

smysl. Druhé hranice nelze v

někde mezi těmito hranicemi.

Z předchozího odstavce vypl

betonovou deskou zásadn

možností spřažení. Zde jsou n
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návrhová hodnota modulu pružnosti (Pa) 

návrhová hodnota modulu pružnosti ve smyku (Pa) 

 prost ředky [3-1], [4-1] 
prostředky slouží 

evobetonových konstrukcích 

enesení smykových sil na styku 

železobetonové desky a dřevěného 

řevěného trámu a 

ůžeme dosáhnout 

dvou hranic. První hranice je, že 

ný trám není spřažený 

betonovou deskou. Při ohybovém 

namáhání takového průřezu dochází 

m na ploše, kde se 

dotýká s dřevěným 

beton se chovají 

 a ohybovému či 

jinému namáhání odolává každý 

vlastní nezávislou neutrálnou osou viz obr. 2.3.

ný trám je dokonale spřažen s betonovou deskou. Při ohybovém namáhání 

žádnému prokluzu na ploše, kde se betonová deska dotýká s d

trámem. Díky dokonalému spřažení se dřevo i beton chovají jako jeden pr

i jinému namáhání odolávají společně s jednou neutrální osou a s

tí po celé výšce průřezu viz obr.2.3c. 

evobetonových stropních konstrukcí navrhnout řešení první hranice nedává

smysl. Druhé hranice nelze v reálných podmínkách dosáhnout. Reálné chování je proto 

mito hranicemi. 

edchozího odstavce vyplývá, že míra spřažení mezi dř

zásadně ovlivňuje chování celé konstrukce. Proto bylo vyvinuto více 

Zde jsou některé z nich seřazeny podle narůstající 

Obrázek 2.3. chování nesp

spřaženého (b) a plně spřaženého pr
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obr. 2.3.a. Druhou hranicí je, 

ři ohybovém namáhání 

žádnému prokluzu na ploše, kde se betonová deska dotýká s dřevěným 

evo i beton chovají jako jeden průřez a 

jednou neutrální osou a s lineárním 

ešení první hranice nedává 

reálných podmínkách dosáhnout. Reálné chování je proto 

ažení mezi dřevěným trámem a 

Proto bylo vyvinuto více 

stající tuhosti spřažení. 

Obrázek 2.3. chování nespřaženého (a), částečně 

spřaženého průřezu (c) [3-1] 
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A – Ocelové sp řahovací prost ředky kolíkového typu 

Tyto spřahovací prostředky mají sice nižší tuhost spřažení oproti ostatním, ale 

jejich aplikace je jednoduchá a snadno se může uplatnit i u rekonstrukcí. 

Podle průměru spřahovacího prostředku se většinou předvrtává díra do dřevěného 

trámu kvůli správné poloze, zabránění rozštípnutí dřeva a snížení energie zabudování 

prvku.Poté se prvky zarazí či zašroubují do trámu. Spřahovací prostředky se dají aplikovat 

kolmo k ose dřevěného trámu či pod menším úhlem, který zvyšuje únosnost spřažení. 

Pokud se nedá prvek zatlouci či zašroubovat, využívá se lepidlo. Otvor 

pro spřahovací prostředek se vyvrtá větší, než je jeho průměr, nanese se do díry lepidlo, 

prvek se vloží do díry a počká se na zatvrdnutí. Tento postup se dá využít pro vložení 

neocelových spřahovacích prostředků kolíkového typu. 

 

Obrázek 2.4. Ukázky spřahovacích prostředků kolíkového typu [4-1] 

B – Speciální ocelové sp řahovací prost ředky 

Mají větší tuhost spřažení oproti typu A, ale jejich aplikace je pracnější. Jde o složitější 

ocelové prvky s větší tuhostí, které většinou využívají aplikace spřahovacího prostředku 

pod úhlem menším než 90 stupňů. Může se zde využít částečné prefabrikace. Obdobou 

desky s prolisovanými trny může být průběžná ocelová lišta či ocelový plech 
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zabetonovaný uprostřed v betonové desce a následně vsazený do otvoru (otvorů) 

připravených ve dřevěném trámu. 

 

Obrázek 2.5. Ukázky speciálních spřahovacích prostředků[4-1] 

C – Zářezy a ozuby do d řeva 

Mají větší tuhost spřažení oproti typu A, B, ale je zde zapotřebí částečné či celkové 

prefabrikace. Využívá se zde vytvoření zářezů a ozubů v dolní části betonové desky, kde 

jako bednění pro zářezy a ozuby slouží vydlabané zářezy v dřevěném trámu. Tento typ se 

dá kombinovat s hřebíky, šrouby a kolíky, jak v poloze zářezu nebo ozubu tak mimo něj. 

 

Obrázek 2.6. Ukázky zářezů a ozubů jako spřahovacích prostředků[4-1] 
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D – Lepení 

Možností s největší tuhostí spřažení je přilepení dřevěného trámu k betonové 

desce.  Nevýhodou lepidel je neznalost chování při cyklickém namáhání, dlouhodobém 

namáhání, trvanlivost lepidel, odolnost proti požáru a velká náročnost výroby spřažení. 

 

Obrázek 2.7. Lepení jako spřahovací vrstva [4-1] 

2.4. Historie sp řažených d řevobetonových konstrukcí[3-1] 

Kvůli nedostatku oceli po první světové válce se hledaly nové možnosti při výstavbě 

budov. První náznak spřažené dřevobetonové konstrukce je patent z roku 1921 

od německého inženýra Paulla Mülera. Na dřevěné fošny položil dřevěný záklop a jako 

spřahovací prostředek použil zahnutý ocelový prut, upevněný hřebíky k záklopu. Schéma 

je na obrázku 2.8. 

 

2.8. Patent inženýra Paulla Mülera z roku 1921 [3-1] 

V době před 2. světovou válkou švýcarský vynálezce a inženýr Otto Schaub 

vymyslel spousty spřažených dřevobetonových konstrukcí a rozšířil je do světa. 
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Především se jednalo o možnosti spřažení, které se používají dodnes. Použití profilů I a 

Z šikmo k dřevěnému trámu po celé jeho šířce je na obrázku 2.9. 

 

Obrázek 2.9. Patent Otto Schauba z roku 1938 [3-1] 

Po 2. světové válce se spřažené dřevobetonové konstrukce používaly pro zvýšení 

tuhosti a únosnosti při rekonstrukcích dřevěných stropů. Jedna z prvních rekonstrukcí 

dřevěného stropu byla provedena v Bratislavě v domě „U dobrého pastiera“ v roce 1960. 

Autorem byl inženýr Jozef Poštulka. Jako spřahovací prostředky použil hřebíky o průměru 

6,3mm, délky 180mm v rozteči 100mm v oblasti podpor a 250mm uprostřed rozpětí, a to 

až v pěti řadách na jednom nosníku v závislosti na jeho šířce [3-1]. V roce 1969 bylo 

pro spřažení použito lepidlo s velmi dobrými výsledky. Převratem u spřahovacích 

prostředků byl v roce 1985 speciální vrut na obrázku 2.10. vyvinut firmou SFS Provis AG. 

Tento speciálně vyvinutý vrut má dvě hlavy kvůli stejnému přesahu vrutu ve dřevě a 

betonu a je vyroben z vysokopevnostní oceli. Používá se dodnes a je to jeden 

z nejrozšířenějších spřahovacích prostředků. 

 

Obrázek 2.10. a) vrut SFS Provis, b) v podélném řezu v konstrukci, c) v příčném řezu 

v konstrukci [3-1] 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  FAKULTA STAVEBNÍ 
Experimentální a numerická analýza spřažených dřevobetonových konstrukcí Petr Zelený 
Diplomová práce  Leden 2013 

- 23 - 

 

3. Fyzikáln ě-mechanické parametry materiál ů 
Před zkoušením spřažených dřevobetonových prvků byly provedeny některé 

destruktivní a nedestruktivní zkoušky, kvůli určení fyzikálně-mechanických parametrů 

materiálů, které byly využity ve statickém výpočtu a při modelování prvků v programu 

Asteres. 

3.1. Beton 
Beton použitý pro zkušební prvky a konstrukce byl od dodavatele PREFA Kuřim 

zařazen do třídy C30/37. Betonová deska spřažených dřevobetonových prvků měla šířku 

600mm, výšku 60mm a délku 3500mm. Deska byla vyztužena kari sítí z oceli B500 

s průměrem prutu 6 mm a oky po 100mm umístěná uprostřed desky na krajích s krytím 

20mm a s prvním překrytím prutů 50mm od okrajů desky. 

3.2. Dřevo 
Kvůli určení některých fyzikálně-mechanických vlastností lepeného lamelového 

dřeva byly vyrobeny 4 zkušební vzorky (E,F,G,H). Vzorky byly vyrobeny ze sedmi lamel 

s celkovou výškou 200mm, šířkou 140mm a délkou 3500mm.Vzorky F,G,H byly zesíleny 

uhlíkovou lamelou vlepenou mezi poslední a předposlední vrstvu lamel s osovou 

vzdáleností 25mm od dolních vláken trámu. 

Za pomoci vážení a měření na vzorcích byla stanovena objemová hmotnost 457 

kg/m3[4-1]. 

Dále byla provedena zkouška čtyřbodovým ohybem u všech čtyř vzorků. Schéma 

geometrie vzorku a zatěžovací zkoušky je na obrázku 3.1. 

Schéma zatížení dřevěného trámu
F/2 F/2

3300

1250 800 1250

140

Průřez

20
0

 

Obrázek 3.1. Schéma zkouška čtyřbodovým ohybem 

U ohybové zkoušky byly měřeny průhyby uprostřed rozpětí na levé a pravé straně, 

poklesy podpor, přetvoření horního a dolního líce dřevěného trámu a u vzorků F,G,H 

přetvoření uhlíkové lamely uprostřed rozpětí a na kraji. Síla byla vnášena pomocí 

manuálního lisu přes zatěžovací hlavu tak,aby se jednalo o čtyřbodový ohyb, u kterého 
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pod zatěžovací hlavou vzniká prostý ohyb viz obrázek 3.2. Vzorky byly zatěžovány 

cyklicky s mezí 30kN, a poté až do porušení. 

 

Obrázek 3.2. Ohybová zkouška (čtyřbodový ohyb) 

Porušení lepeného lamelového vzorkuje vidět na obrázku 3.3. 

 

Obrázek 3.3. Trhliny v porušeném lepeném lamelovém trámu při zkoušce čtyřbodovým 

ohybem. 
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Průhyb uprostřed rozpětí se spočítal z průměru levé a pravé strany měřených 

průhybů a odečtením průměru poklesů podpor. Poté byl vynesen pracovní diagram viz 

graf 3.1. Křivka pracovního diagramu lepeného lamelového dřevo se při zkoušce 

čtyřbodového ohybu chová lineárně v části od počátku do bodu porušení. Křivka vzorků 

vyztužených lamelou vytváří v horní části pracovního diagramu zuby popsané 

v kapitole 4.2.4. 

 

Graf 3.1. Pracovní diagram vzorků E,F,G,H 

Pro určení charakteristické pevnosti v ohybu rovnoběžně s vlákny se vzala 

maximální síla z pracovního diagramu a dosadila do vztahu (3.1.) 

��,,� �
�

�
�

�,����
�
�

���
 (3.1.) 

Fm,g,k charakteristická pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny(Pa) 

M moment uprostřed rozpětí pro geometrii zkoušky (Nm) 

W modul průřezu (m3) 

b šířka (m) 

h výška (m) 
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Hodnoty pevností v ohybu pro všechny vzorky jsou v tabulce 3.1. Jsou tam také 

uvedeny napětí v horních a dolních vláknech dřevěného trámu uprostřed rozpětí, napětí 

v lamele uprostřed rozpětí a nad podporou, maximální síly, průhyby uprostřed rozpětí a 

napětí u vzniku prvního zubu a celkové únosnosti dřevěného trámu vyztuženého lamelou. 

Tabulka 3.1. Hodnoty pevnosti v ohybu a dalších veličin na mezi únosnosti vzorků 

zkušební 
vzorek 

první 
pokles σ 

nebo 
maximál

ní σ 

mezní 
hodnot
a síly 
síla 

průhyb 
uprostřed 

rozpětí 

dřevěný trám uhlíková lamela 
pevnost 
v ohybu 

průměr 
fm,g,k horní 

tlačená 
dolní 

tažená 
uprostřed 

rozpětí 
nad 

podporou 

F w σd,d σd,h σl,1/2 σl,podp.  fm,g,k  fm,mean  

kN mm MPa MPa MPa MPa Mpa Mpa 

vzorek E max 42,75 32,89 26,13 -29,84 - - 28,63   

vzorek F 
první 66,30 56,11 42,81 -43,87 4779,94 493,25 44,40 

35,66 

max 68,66 58,78 44,25 -45,75 4978,85 510,38   

vzorek G 
první 39,95 28,41 32,69 -24,05 2520,00 323,23 26,76 

max 47,03 38,85 40,65 -26,77 3005,52 373,97   

vzorek H max 53,52 52,92 45,87 -48,34 4956,34 612,19 35,84 

Pro určení modulu pružnosti dle vztahů (3.2.) a (3.3.)se z pracovního diagramu 

vzala síla 30kN a k ní odpovídající hodnota průhybu. 

� � �
��´

��

 

�
!" # �

$$´

%&'

 

�
!" (3.2.) 

w průhyb (m) 

l rozpětí (m) 

M moment od reálného zatížení (Nm) 

M´ moment od jednotkového zatížení (Nm) 

E modul pružnosti (Pa) 

I moment setrvačnosti (m4) 

y staničení po délce (m) 

U posouvající síla od reálného zatížení (N) 

U´ posouvající síla od jednotkového zatížení (N) 

G modul pružnosti ve smyku (Pa) 

A( redukovaná plocha 
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Hodnoty modulu pružnosti, průhyby, napětí v horních a dolních vláknech 

dřevěného trámu a napětí v uhlíkové lamele uprostřed rozpětí a nad podporou 

při zatěžovací síle 30kN jsou v tabulce 3.2. 

Tabulka 3.2. Hodnoty modulu pružnosti a dalších veličin při zatěžovací síle 30kN 

síla 30 
kN 

průhyb 
uprostřed 

rozpětí 

dřevěný trám uhlíková lamela 
modul 

pružnosti 

průměrný 
modul 

pružnosti 
horní 

tlačená 
dolní 

tažená 
uprostřed 

rozpětí 
nad 

podporou 

zkušební 
vzorek 

w σd,d σd,h σl,1/2 σl,podp.  Em,l  Emean  

mm MPa MPa MPa MPa Gpa Gpa 

vzorek E 22,80 18,19 -20,49 - - 10,15   

vzorek F 20,81 19,81 -17,51 1997,18 224,45 11,17 

10,15 vzorek G 21,16 24,45 -17,94 1899,41 244,94 10,98 

vzorek H 27,63 25,55 -25,89 2696,40 327,26 8,31 

Z hodnot vzorku E by se použité dřevo dalo zařadit do třídy pevnosti lepeného 

lamelového dřeva GL28h. 

3.3. Spřažení 
Za účelem experimentálního zjištění smykové únosnosti a tuhosti spřažení 

jednotlivých spřahovacích prostředků byly vyrobeny 4 zkušební tělesa z dřevěného 

lepeného lamelového trámu, spřahovacích prostředků a betonové desky viz obrázek 3.4. 

• Spřažení pomocí ocelových hřebíků: 20 kusů, průměr 7,1 mm, délka 220 mm. 

Předvrtány díry a hřebíky zaraženy do děr, 180mm zaraženy v trámu, 40mm 

zabetonovány. 

• Spřažení pomocí sklolaminátových tyčí: 20 kusů, průměr 8 mm, délka 160 mm. 

Předvrtané díry, nanesení lepidla do děr, vloženy tyče. 120mm zalepeny v trámu, 

40mm zabetonovány. 

• Spřažení pomocí mříží z kompozitního materiálu kolmo k dřevěnému trámu: 

4 kusy (12 nožiček), délka nožičky 160 mm, 12 mm x 6 mm průřez nožičky. 

Předvrtané díry, nanesení lepidla do děr, vloženy mříže, 120mm zalepeny v trámu, 

40mm zabetonovány, osová vzdálenost spojených nožiček 51 mm, vedle sebe se 

vlezly 3 nožičky. 

• Spřažení pomocí mříží z kompozitního materiálu rovnoběžně s dřevěným trámem: 

3 kusy (12 nožiček), délka nožičky 160 mm, 15 mm x 6 mm průřez nožičky. 

Předvrtané díry, nanesení lepidla do děr, vloženy mříže,120mm zalepeny v trámu, 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  FAKULTA STAVEBNÍ 
Experimentální a numerická analýza spřažených dřevobetonových konstrukcí Petr Zelený 
Diplomová práce  Leden 2013 

- 28 - 

 

40mm zabetonovány, osová vzdálenost spojených nožiček 102 mm, za sebou byly 

v kuse 4 nožičky. 

 

Obrázek 3.4. Zkušební tělesa pro smykovou zkoušku před betonáží. Zleva mříže 

rovnoběžně, sklolaminátové tyče, hřebíky a mříže kolmo. 

Každé těleso bylo podrobeno smykové zkoušce. Schéma zkoušky je na obrázku 

3.5. a její provedení na obrázku 3.6. Oboustranné vetknutí části dřevěného trámu bylo 

zajištěno pomocí lisu zapřeného o stabilní konstrukci. Síla byla vnášena přes část 

betonové desky pomocí manuálního lisu a zároveň bylo pomocí 4 snímačů (z každé 

strany 2) zaznamenáváno posunutí 

betonové desky oproti dřevěnému 

trámu. 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.5. Schéma smykové 
zkoušky 

F

Betonová deska
Snímače posunutí

Dřevěný trám

Vetknutí

Vetknutí

Schéma smykové zkoušky

39
5

60 200
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Po dokončení smykové zkoušky byly 

všechny posuny dřevěného trámu oproti 

betonové desce zprůměrovány a společně se 

zatěžovací silou vyneseny do pracovního 

diagramu viz graf.3.2. Z pracovního diagramu je 

vidět, že pro všechny spřahovací prostředky 

vychází podobně vytvarovaná křivka. Nejdříve 

se pohybuje od počátku zatížení po lineární 

větvi, poté nastává bod „ horní smykové meze 

kluzu“, kdy spřahovací prostředek ztrácí 

smykovou únosnost při velkém posunu ve spáře 

mezi betonovou deskou a dřevěným trámem. 

Po chvíli se dostane křivka do bodu„dolní meze 

kluzu“, odkud opět narůstá smyková únosnost až do bodu smykové meze únosnosti. 

Po bodu smykové meze únosnosti nastává kolaps prvku, který už poté není schopen 

přenášet žádné smykové zatížení ve spáře. Pracovní diagram se dá nahradit křivkou 

složenou ze tří přímek viz graf 3.3. Je vidět, že přímka od počátku k „horní mezi kluzu“ je 

u všech případů strmější oproti přímce, která vede od „dolní meze kluzu“ po mez 

únosnosti. Tedy v první části grafu je tuhost spřažení větší oproti tuhosti spřažení 

ve zbytku grafu. 

 

Graf 3.2. Pracovní diagram smykové zkoušky 

Obrázek 3.6. Provádění smykové zkoušky 
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Přítomnost horní a dolní smykové meze kluzu u smykové zkoušky je zapříčiněná 

tím, že je dosaženo meze únosnosti tření mezi betonovou deskou a dřevěným trámem a 

dojde k uskočení a ke krátkodobému rapidnímu navýšení posunu ve spáře při žádném 

přibývajícím zatížení. 

 

Graf 3.3. Nahrazení reálného průběhu pracovního diagramu smykové zkoušky pomocí 

křivky složené ze tří přímek 

V tabulce 3.3. jsou zaznamenány hodnoty sil a posunů horní meze kluzu, dolní 

meze kluzu a meze únosnosti každého typu spřažení. Dále je zde vypočtena 

z experimentální smykové zkoušky smyková tuhost spřahovacího prostředku ve třech 

rozmezích: počátek až horní mez kluzu, dolní mez kluzu až mez únosnosti a počátek až 

mez únosnosti. Na dalších řádcích je vypočtená smyková tuhost spřahovacího prostředku 

ze vztahu (5.1.), maximální síla horní meze kluzu, dolní meze kluzu a meze únosnosti. 

Velikost smykové tuhosti v rozmezí počátku až horní meze kluzu nastává v silovém 

rozmezí 0 až únosnost horní meze kluzu, velikost smykové tuhosti v rozmezí dolní mez 

kluzu až mez únosnosti nastává v silovém rozmezí dolní meze kluzu až mez únosnosti a 

velikost smykové tuhosti v rozmezí počátku až meze únosnosti nastává v silovém rozmezí 

0 až mez únosnosti. 
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Tabulka 3.3. Určení smykové tuhosti a únosnosti spřahovacího prostředku 

Únosnost a smyková tuhost spřahovacího prostředku Hřebíky Sklotyče 
Mříže 
kolmo 

Mříže 
rovnoběžně 

místo nožiček ks 20,00 20,00 12,00 12,00 
horní mez kluzu síla kN 56,39 53,24 36,76 26,90 
horní mez kluzu posun mm 0,16 0,32 0,10 0,06 
dolní mez kluzu síla kN 51,38 47,64 27,21 21,01 
dolní mez kluzu posun mm 0,43 0,61 0,60 0,43 
mez únosnosti síla kN 91,92 103,24 51,48 66,66 
mez únosnosti posun mm 1,62 3,36 3,71 4,97 

počátek - horní mez kluzu tuhost 1 ks MN/m 17,79 8,20 31,87 39,73 
dolní mez kluzu - mez únosnosti tuhost 1 ks MN/m 1,70 1,01 0,65 0,84 

počátek - mez únosnosti tuhost 1 ks MN/m 2,83 1,54 1,15 1,12 
vypočítaná tuhost 1 ks MN/m 6,94 7,82 --- --- 

horní mez kluzu síla na 1 ks kN 2,82 2,66 3,06 2,24 
dolní mez kluzu síla na 1 ks kN 2,57 2,38 2,27 1,75 

mez únosnosti síla na 1 ks kN 4,60 5,16 4,29 5,56 

Vyhodnocení a porovnání smykové zkoušky z grafu 3.2 . a Tabulky3.3. 

• Hřebíky 

Pro aplikaci hřebíků jako spřahovacích prostředků je zapotřebí předvrtat díry 

o menším průměru než jsou samotné hřebíky, ale i přesto se celkem jednoduše aplikují. 

Geometrie rozmístění může být poměrně hustá oproti mřížím. Osové vzdálenosti jsou 

limitovány vzdálenostmi z normy. Smyková tuhost v rozmezí počátku a horní meze kluzu 

je oproti mřížím dvakrát menší a jednou větší oproti sklolaminátovým tyčím. Smyková 

tuhost v rozmezí dolní meze kluzu a meze únosnosti je 1,5 krát větší než u tyčí a dvakrát 

větší než u mříží. Smyková tuhost v rozmezí počátku a mezí únosnosti je dvakrát větší 

než u sklolaminátových tyčí a třikrát větší než u mříží. Smyková únosnost horní, dolní 

meze kluzu a meze únosnosti je srovnatelná s ostatními spřahovacími prostředky. Průběh 

pracovního diagramu je nejstrmější oproti ostatním variantám a proto se hřebíky jako 

spřahovací prostředek zdají být nejtužší. 

• Sklolaminátové tyče 

Pro aplikaci sklolaminátových tyčí jako spřahovacích prostředků je zapotřebí 

předvrtat díry o větším průměru než jsou samotné tyče a poté použít lepidlo. Aplikace je 

složitější oproti hřebíkům. Geometrie rozmístění může být poměrně hustá oproti mřížím. 

Osové vzdálenosti jsou limitovány vzdálenostmi z normy. Smyková tuhost v rozmezí 

počátku a horní meze kluzu je oproti mřížím čtyřikrát menší a jednou menší oproti 

hřebíkům. Smyková tuhost v rozmezí dolní meze kluzu a meze únosnosti je 1,5 větší jak 

u mříží a 1,5 menší oproti hřebíkům. Smyková tuhost v rozmezí počátku a meze 
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únosnosti je dvakrát větší než u mříží a jednou menší oproti hřebíkům. Smyková únosnost 

horní, dolní meze kluzu a meze únosnosti je srovnatelná s ostatními spřahovacími 

prostředky. Průběh pracovního diagramu není tak strmý, jako u hřebíků, ale strmější 

než u mříží. 

• Mříže kolmo na rozpětí dřevěného trámu 

Pro aplikaci mříží kolmo jako spřahovacích prostředků je zapotřebí předvrtat díry 

o větším průměru než je úhlopříčka půdorysu nožičky a poté použít lepidlo. Aplikace je 

složitější oproti hřebíkům i tyčím. Geometrie v kolmém směru je limitována osovou 

vzdáleností nožiček, které jsou v horní části spojeny. V našem případě se vešly 

maximálně 3 nožičky vedle sebe. V rovnoběžném směru jsou osové vzdálenosti 

limitované normou. Smyková tuhost v rozmezí počátku a horní meze kluzu je oproti 

hřebíkům dvakrát větší, proti tyčím čtyřikrát větší. Smyková tuhost v rozmezí dolní meze 

kluzu a meze únosnosti je třikrát menší oproti hřebíkům a poloviční oproti tyčím. Smyková 

tuhost v rozmezí počátku a meze únosnosti je třikrát menší než u hřebíků a 1,5 menší 

oproti tyčím. Smyková únosnost horní, dolní meze kluzu a meze únosnosti je srovnatelná 

s ostatními spřahovacími prostředky. Oproti mřížím vodorovně jsou smykové tuhosti o 

trochu menší, ale meze únosnosti větší. Průběh pracovního diagramu je v rozmezí 

počátku a horní meze kluzu strmý oproti rozmezí dolní meze kluzu a meze únosnosti a 

oproti rozmezí dolní meze kluzu a meze únosnosti hřebíků a tyčí. 

• Mříže rovnoběžně s rozpětím dřevěného trámu 

Pro aplikaci mříží rovnoběžně jako spřahovacích prostředků je zapotřebí předvrtat 

díry o větším průměru než je úhlopříčka půdorysu nožičky, poté použít lepidlo. Aplikace je 

složitější oproti hřebíkům i tyčím. Geometrie v rovnoběžném směru je limitována osovou 

vzdáleností nožiček, které jsou v horní části spojeny. V kolmém směru jsou osové 

vzdálenosti limitované normou. Smyková tuhost v rozmezí počátku a horní meze kluzu je 

oproti hřebíkům dvakrát větší, proti tyčím čtyřikrát větší. Smyková tuhost v rozmezí dolní 

meze kluzu a meze únosnosti je třikrát menší oproti hřebíkům a poloviční oproti tyčím. 

Smyková tuhost v rozmezí počátku a meze únosnosti je třikrát menší než u hřebíků a 1,5 

menší oproti tyčím. Smyková únosnost horní, dolní meze kluzu a meze únosnosti je 

srovnatelná s ostatními spřahovacími prostředky. Oproti mřížím kolmo jsou smykové 

tuhosti o trochu větší, ale meze únosnosti menší. Průběh pracovního diagramu je 

v rozmezí počátku a horní meze kluzu strmý oproti rozmezí dolní meze kluzu a meze 

únosnosti a oproti rozmezí dolní meze kluzu a meze únosnosti hřebíků a tyčí. 
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Ze smykové zkoušky spřahovacích prostředků se jako nejlepší jeví hřebíky, díky 

jejich jednoduché aplikaci a obstojným smykovým tuhostem a mezemi smykové 

únosnosti.  

3.4. Uhlíková lamela 
Materiálové vlastnosti uhlíkové lamely určujeme pomocí tahové zkoušky. Z tahové 

zkoušky dostaneme pracovní diagram síly a protažení. 

Napětí na mezi únosnosti zjistíme ze vztahu (3.4.) 

3 �
�

&
  (3.4.) 

σ napětí při dané síle (Pa) 

F působící síla (N) 

A plocha (m2) 

Modul pružnosti určujeme na lineární části pracovního diagramu dosazením vztahu (3.5.) 

do Hookova zákona (3.6.) 

4 �
∆ 

 
  (3.5.) 

ε poměrné přetvoření (-) 

∆6 průměrné protažení (m) 

l délka základny prvku při nulovém napětí (m) 

) �
7

8
  (3.5.) (Hookův zákon) 

E modul pružnosti (Pa) 

Zesílení lepených lamelových trámů bylo provedeno pomocí uhlíkové lamely 

PREFACARB  s výškou 1,4mm, šířkou 50mm, mezí únosnosti 2 700MPa a modulem 

pružnosti 140GPa. Uhlíková lamela byla nalepena mezi poslední a předposlední vrstvu 

lamel lepeného lamelového dřeva. Osová vzdálenost od dolních vláken dřeva byla 25mm.  
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4. Experimentální část 

4.1. Zkušební prvky z roku 2011 [4-1] 
V rámci řešení vědecko-výzkumného projektu P104/10/2153 – Kompozitní 

konstrukce na bázi vysokohodnotných silikátů a dřeva – environmentální optimalizace a 

experimentální ověření bylo v roce 2011 vyrobeno 6 spřažených dřevobetonových prvků. 

Prvky A, B, C měly trám z rostlého dřeva. Každý prvek s trámem z rostlého dřeva měl 

rozdílný typ spřahovacích prostředků: mříže rovnoběžně s rozpětím trámu, sklolaminátové 

tyče a hřebíky. Prvky D, E, F byly z lepeného lamelového dřeva vyztuženého uhlíkovou 

lamelou. Každý prvek s trámem z lepeného lamelového dřeva měl rozdílný typ 

spřahovacích prostředků: mříže rovnoběžně s rozpětím trámu, sklolaminátové tyče a 

hřebíky. Po aplikaci spřahovacích prostředků byla provedena nadbetonávka. Geometrie 

prvků a schéma zatěžovací zkoušky čtyřbodovým ohybem provedených na prvcích je 

na obrázku 4.1. 
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Obrázek 4.1. Schéma prvku a zatěžovací zkoušky z roku 2011 
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Geometrie rozmístění spřahovacích prostředků je na obrázcích4.2a. a 4.2b. 

 

Obrázek 4.2a. Geometrie rozmístění spřahovacích prostředků v roce 2011[4-1] 

 

Obrázek 4.2b. Geometrie rozmístění spřahovacích prostředků v roce 2011, zleva 

sklolaminátové tyče, 2x hřebíky, sklolaminátové tyče, 2x mříže rovnoběžně s rozpětím 

trámu 
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Při zkoušce čtyřbodovým ohybem všech šesti prvků se měřily veličiny vypsané v tabulce 

4.1. 

Tabulka 4.1. Měřené veličiny [4-1] 

 

Pozice siloměrů, snímačů, potenciometrů a tenzometrů je zobrazena na 

obrázku 4.3. 

 

Obrázek 4.3. Pozice siloměrů, snímačů, potenciometrů a tenzometrů [4-1] 
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Pracovní diagram všech šesti prvků je v grafu 4.1. 

 

Graf 4.1. Pracovní diagram zkušebních prvků A,B,C,D,E, F 

Při velikosti zatěžující síly 15kN, 30kN a maximální jsou v tabulce 4.2. příslušné 

průhyby prvků uprostřed rozpětí. 

Tabulka 4.2. Zatěžující síly a příslušné průhyby 

Spřažené dřevobetonové prvky z 
roku 2011 

průhyb při 
odpovídajícím 

zatížení 

maximální zatížení 
a odpovídající 

průhyb 

prvek typ spřažení 
15 [kN] 30 [kN] Fmax wmax 

w15 [mm] w30 [mm] [kN] [mm] 

A 

rostlý 

mříže 1,863 3,85 143,3 43,16 

B skleněné tyče 1,544 2,99 164,4 34,77 

C hřebíky 1,752 4,50 141,0 38,33 

D 

lepený 

mříže 1,491 3,67 128,4 27,47 

E skleněné tyče 1,392 2,88 136,1 21,70 

F hřebíky 1,654 3,55 118,8 26,92 

Prvky s trámem z lepeného lamelového dřeva vyztuženého uhlíkovou lamelou mají 

nepatrně menší průhyb při stejné zatěžovací síle oproti rostlému dřevu, ale síly na mezi 

únosnosti jsou menší. Mohlo to být zapříčiněno dobrou kvalitou rostlých trámů či 

nekvalitními trámy z lepeného lamelového dřeva. Že se jednalo o nekvalitní lepené 

lamelové trámy ukazuje obrázek 4.4. Lamely lepeného lamelového trámu jsou 
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samostatně porušeny v tahu buď ve spojích, nebo v nejslabším místě. Trám má tendenci 

se chovat jako osamocené lamely naskládané na sobě bez spojení, což poukazuje 

na použití špatného lepidla. 

 

Obrázek 4.4. Porušení lamel v tahu 

Že se jedná o použití špatného lepidla, ukazuje i obrázek 4.5, na kterém je 

porušení lepeného lamelového trámu ve spáře s uhlíkovou lamelou. 

 

Obrázek 4.5. Rozlepení spáry předposlední a poslední lamely lepeného lamelového 

trámu s hadovitě se kroutící uhlíkovou lamelou. 
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Z tabulky 4.2. je vidět, že nejmenší průhyby při stejných silách mají sklolaminátové 

tyče jako spřahovací prostředky oproti mřížím a hřebíkům jak u rostlého tak lepeného 

lamelového dřeva. 

Detail na obrázku 4.6. ukazuje porušení lamel lepeného lamelového trámu v okolí 

hřebíku jako spřahovacího prvku. Na obrázek 4.7. je vznik tahové trhliny v betonové 

desce po vypršení tahové pevnosti betonu. 

 

Obrázek 4.6. Hřebík v lamelovém trámu Obrázek 4.7. Tahová trhlina v betonové desce 

4.2. Zkušební prvky v roce 2012 
V rámci řešení vědecko-výzkumného projektu P104/10/2153 – Kompozitní 

konstrukce na bázi vysokohodnotných silikátů a dřeva – enviromentální optimalizace a 

experimentální ověření byly v roce 2012 vyrobeny 4 spřažené dřevobetonové prvky 

(A,B,C,D). V rámci optimalizace oproti prvkům z roku 2011 bylo použito pouze lepené 

lamelové dřevo od jiného výrobce, snížila se výška dřevěného trámu z 250mm na 200mm 

a sklolaminátové tyče byly použity jako spřahovací prostředky. 

4.2.1. Zkušební prvky 
Prvek A: lepený lamelový trám spřažený pomocí sklolaminátových tyčí s nadbetonávkou. 

Prvky B,C,D: lepený lamelový trám vyztužený uhlíkovou lamelou spřažený pomocí 

sklolaminátových tyčí s nadbetonávkou. 
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Dřevěný trám: lepený lamelový trám 140x200x3500mm u prvků B,C,D vyztužen uhlíkovou 

lamelou vlepenou mezi poslední a předposlední vrstvu lamel. Vzdálenost uhlíkové lamely 

od dolní hrany trámu 25mm. 

Spřahovací prostředky: sklolaminátové tyče průměru 8 mm, délka 160 mm, 40 mm 

v betonové desce, tahová pevnost 700MPa, modul pružnosti 50GPa. 

Betonová deska: železobetonová deska šířky 600mm a o výšce 60 mm vyztužená 

uprostřed výšky kary sítí o průměru prutů 6mm s velikostí ok 100mm a krytím 20mm 

od levého a pravého okraje. 

Schéma zatěžovací zkoušky, geometrie prvku a rozmístění přístrojů je na obrázku 

4.8. Seznam přístrojů, jejich označení a měřené veličiny jsou v tabulce 4.3. 

 

Obrázek 4.8. Schéma zatěžovací zkoušky, geometrie prvku a rozmístění přístrojů 
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Tabulka 4.3. Seznam přístrojů, jejich označení a měřené veličiny s jednotkami  

Seznam a označení přístrojů měřících veličiny při zatěžovací zkoušce 
Ozn. veličina jednotky přístroj 

0 zatěžující síla kN siloměr 
1,2 poklesy podpor mm indukční snímače 
3,4 průhyby uprostřed rozpětí mm potenciometry 
5,6 prokluzy dřevo-beton mm indukční snímače 
7,8 prokluzy lamela-dřevo mm indukční snímače 
9 přetvoření dolních vláken dřeva mm indukční snímač 
10 přetvoření horních vláken dřeva mm indukční snímač 
11 poměrné přetvoření dolních vláken betonu µm/m odporový tenzometr 
12 poměrné přetvoření horních vláken betonu µm/m odporový tenzometr 
13 poměrné přetvoření lamely uprostřed µm/m odporový tenzometr 

14,15 poměrné přetvoření lamely na koncích µm/m odporový tenzometr 
Fyzikálně-mechanické parametry materiálů jsou uvedeny v kapitole 3. 

4.2.2. Výroba zkušebních prvk ů 
Do prostor zkušebny v budově D fakulty stavební Ústavu stavebního zkušebnictví 

na VUT BRNO na Veveří 95 Brno byly dovezeny 4 trámy z lepeného lamelového dřeva. 

Tři z nich byly vyztuženy uhlíkovou lamelou a měly uprostřed rozpětí vlepeny odporové 

tenzometry na lamele uprostřed rozpětí a na krajích. Předvrtaly se díry o průměru 10mm 

dle navržené geometrie sklolaminátových tyčí. Do děr se naneslo dvousložkové lepidlo 

Sikadur 30 a poté sklolaminátové tyče. Po zatvrdnutí lepidla se prvky odvezly do PREFY 

Kuřim, kde bylo připraveno bednění s kary sítí. Bednění pro betonáž bylo připraveno tak, 

že celý prvek se nacházel vzhůru nohama oproti pozdější pozici při zkoušení. Prvních pár 

dní po betonáži byl beton ošetřován a po 28 dnech byly prvky převezeny zpět 

do zkušebny Ústavu stavebního zkušebnictví, kde následovalo zkoušení vyrobených 

prvků A,B,C,D. Každý prvek vážilo okolo 360kg. 

4.2.3. Průběh zkoušky 
Prvek byl pomocí jeřábu osazen na posuvné podpory. Tím začal prvek sám 

na sebe působit vlastní tíhou ještě před začátkem působení vnější síly. Poté byly 

přidělány a propojeny s počítačem siloměry, potenciometry, indukční snímače  a 

odporové tenzometry (viz obrázek 4.10. a 4.11.), jejichž seznam a popis je v tabulce 4.3.a 

jejich geometrie je na obrázku 4.8. Některé přístroje pro měření veličin při zkoušení 

přestaly zaznamenávat data buď z důvodu přetažení stupnice či kvůli porušení spoje 

s prvkem. Proto některé vyhodnocované veličiny nejsou zaznamenány v tabulkách 

v kapitole 4.2.4. Dále byla naměřena a naznačena na prvek pozice zatěžovací hlavy, 

která se následně na prvek nasadila jako na obrázku 4.12.   
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Obrázek 4.10. Připevněné Indukční 

snímače. Ze zdola: prokluz lamely oproti 

dřevěnému trámu (7), prokluz betonové 

desky na dřevěném trámu (5), pokles 

podpory (1) 

 

 

 

 

Obrázek 4.11. Připevnění potenciometrů 

se závažím (3,4), indukční snímače 

na dřevěném trámu horní (10) a dolní (9), 

odporový tenzometr na lamele uprostřed 

žlutý drát (13), odporový tenzometr dolní 

hrana betonu modrobílý drát (11), 

odporový tenzometr horní hrana betonu 

červenožlutý drát (12)

Obrázek 4.12. Zkušební prvek připravený 

pro zkoušení. Přístroje pro měření veličin připojeny 

přes dva spidery k počítači, připravený manuální lis. 
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Prvek byl podroben cyklované zkoušce čtyřbodovým ohybem pomocí manuálního 

lisu. Meze pro cyklické zatížení byly 30kN, 60 kN a poté až do kolapsu prvku. 

4.2.4. Vyhodnocení 
Pro každý zkoušený prvek byl vynesen pracovní diagram závislosti síly a průhybu 

uprostřed rozpětí. Dále byly vyneseny σ-ε diagramy dolních a horních vláken lepeného 

lamelového trámu, dolních a horních vláken betonové desky a u prvků B,C,D vláken 

uhlíkové lamely uprostřed rozpětí a nad podporou. Také byla vynesena závislost 

zatěžovací síly na posunech na krajích prvku mezi dřevěným trámem a betonovou 

deskou. Maximální hodnoty posunů mezi lamelou a dřevěným trámem byly v řádech 

desetin milimetrů a proto nebyly vyneseny. Svědčí to o dobrém spojení mezi uhlíkovou 

lamelou, poslední a předposlední lamelou lepeného lamelového trámu. 

V grafu 4.2. je vynesen pracovní diagram, ve kterém je vidět v dolní části cyklické 

zatěžování. V horní části jsou vidět „zuby“ pracovního diagramu, které znázorňují 

postupné vznikání viditelných trhlin vlepeném lamelovém trámu. Fakt, že u prvku nenastal 

kolaps hned u prvního „zubu“, zapříčinila uhlíková lamela, která ohybově zpevnila celý 

průřez s trhlinami. Každý zub představuje vznik nové viditelné trhliny nebo viditelné 

pootevření již stávající trhliny. Paměť materiálu je viditelná při každém cyklu, kdy křivka 

pracovního diagramu při opětovném přitížení prochází bodem, ve kterém začalo 

odtěžování. 

 

Graf 4.2. Pracovní diagram zkušebního prvku C 
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V grafu 4.3. je vynesen pracovní diagram zkušebních prvků A,B,C,D 

bez zatěžovacích cyklů. U prvků vyztužených uhlíkovou lamelou jsou viditelné zuby 

popsány výše. Křivky pracovního diagramu mají od počátku zhruba do 1/3 únosnosti 

lineární průběh. Poté křivka ztrácí svoji linearitu a zaobluje se v křivku 

podobnou hyperbole až do bodu únosnosti nebo bodu prvního zubu. Vysvětlení zaoblení 

je v dosažení únosnosti spřahovacích prostředků na horní smykové mezi kluzu viz graf. 

3.3. V takovém případě se snižuje tuhost spřažení, dřevěný trám a betonová deska se 

chovají více jako na sobě nespřažené materiály viz obrázku 2.3. a nastávají větší 

přírůstky průhybů při přírůstku síly oproti lineární části pracovního diagramu. 

 

Graf 4.3. Pracovní diagram spřažených dřevobetonových prvků A,B,C,D 
Tabulka 4.4. napětí a průhyb při síle 60kN 

síla 60 
kN 

odpovídající hodnoty vypočítané z ostatních snímačů 

průhyb 
uprostřed 

napětí v krajních 
vláknech 

napětí v krajních 
vláknech napětí lamely 

dřevěný trám betonová deska uhlíková lamela 

zkušební 
prvek 

dolní 
tažená 

horní 
tlačená 

dolní 
tažená 

horní 
tlačená 

uprostřed 
rozpětí 

nad 
podporou 

w σd,d σd,h σc,d σc,h σl,1/2 σl,podp.  
mm MPa MPa MPa MPa MPa MPa 

prvek A 31,80 26,40 - 10,87 -15,55 - - 
prvek B 33,78 33,83 -16,05 8,35 -24,17 349,84 56,01 
prvek C 22,71 26,47 -13,06 6,30 -15,10 276,56 32,76 
prvek D 22,08 25,76 -7,96 7,22 -15,10 286,98 25,20 
Průměr 
B,C,D 

26,19 28,69 -12,36 7,29 -18,12 304,46 37,99 
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Hodnoty napětí vypočítané z měřených přetvoření a průhyb při zatěžovací síle 

60kN jsou v tabulce 4.4. Vynesení napětí po výšce průřezu při síle 60kN je v grafu 4.4. 

Nejmenší absolutní hodnoty napětí v horních a dolních vláknech betonové desky a 

dřevěného trámu projevuje prvek D oproti C,D, což ukazuje na jeho největší tuhost 

spřažení. Oproti tomu prvek B má nejmenší tuhost spřažení. Tahová pevnost betonu 

v dolních vláknech betonové desky byla překročena. Hodnoty napětí v dolních vláknech 

betonové desky vycházejí z naměřených poměrných přetvoření. 

 

Graf 4.4 Vynesení napětí po výšce průřezu při síle 60kN prvků B,C,D a jejich průměr 

Hodnoty napětí vypočítané z měřených přetvoření a průhyb při zatěžovací síle 

na prvním zubu pracovního diagramu a při maximální síle únosnosti prvků A,B,C,D jsou 

v tabulce 4.5. Prvky C,D mají podobný průběh pracovního diagramu a stejnou sílu 

na mezi únosnosti. Z křivky pracovního diagramu prvku B je vidět, že prvek má zhruba 

o 1/3 menší tuhost a sílu na mezi únosnosti než prvky C,D. Může to být zapříčiněno 

špatnou výrobou jednotlivých materiálů i výrobou spřažení. 

V tabulce 4.5. oproti tabulce 4.4. chybí několik veličin, což je zapříčiněno selháním 

přístroje, který měřil veličinu, ze které by se později vypočítala daná hodnota. 
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Tabulka 4.5. napětí a průhyb při síle na prvním zubu a maximální síle. 

zkušební 
prvek 

Stav 
prvního 
poklesu 
napětí 
nebo 

maximální 
napětí 

mezní 
hodnota 

síly 

odpovídající hodnoty vypočítané z ostatních snímačů 

průhyb 
uprostřed 

napětí v 
krajních 
vláknech 

napětí v 
krajních 
vláknech 

napětí lamely 

dřevěný trám 
betonová 

deska 
uhlíková lamela 

dolní 
tažená 

horní 
tlačená 

dolní 
tažená 

horní 
tlačená 

uprostřed 
rozpětí 

nad 
podporou 

F w σd,d σd,h σc,d σc,h σl,1/2 σl,podp. 

kN mm MPa MPa MPa MPa MPa MPa 
prvek A max 74,84 46,16 34,34 - 17,60 -20,60 - - 

prvek B 
první 69,03 42,75 40,28 -19,96 9,29 -26,93 - 64,48 
max 77,47 90,14 66,83 -26,66 - -52,10 - 69,08 

prvek C 
první 89,26 42,55 43,69 -24,27 10,84 -21,80 - 49,63 
max 116,10 99,34 - -41,75 27,61 -40,33 - 71,94 

prvek D max 114,26 65,19 64,38 -31,14 20,11 -30,49 - 57,93 
Průměr 
B,C,D 

první 90,85 50,16 49,45 -25,12 13,41 -26,41   57,34 

Vynesení napětí po výšce průřezu při síle prvního porušení je v grafu 4.5. 

 

Graf 4.5 Vynesení napětí po výšce průřezu při síle prvního porušení prvků  B,C,D a jejich 

průměr 

V grafu 4.6. je vynesen průměr posunů na krajích prvku betonové desky oproti 

dřevěnému trámu snímačů (5) a (6) . U prvku C selhal snímač měření posunů při 

zatěžovací síle 30kN. Graf kopíruje pracovní diagram, tedy při přechodu z lineární části na 
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hyperbolickou se výrazně zvětšují posuny, což je zapříčiněno změnou tuhosti 

spřahovacích prostředků. 

 

Graf 4.6. posun betonové desky oproti dřevěnému trámu viz obr.4.10. snímač (5) 

V grafu 4.7. je vynesena lineární závislost napětí a příslušného poměrného 

přetvoření u prvku B. 

 

Graf 4.7. Lineární závislost napětí a poměrného přetvoření prvku  B 

Na obrázku 4.13. jsou zobrazeny tahové trhliny v dřevěném trámu a tahové trhliny 

v betonové desce při kolapsu prvku nad jednou z působících sil. 
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Obrázek 4.13. Tahové trhliny v dřevěném trámu a betonové desce při kolapsu prvku 

 

Obrázek 4.14. Prvek při odstraňování betonové desky, poškozené spřahovací prostředky 

Po skončení zkoušky byl u každého porušeného prvku oddělen dřevěný trám 

od železobetonové desky a ekologicky zlikvidován. Při detailnějším prohlédnutí 
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spřahovacích prostředků blízko podpor (největší působení smykové síly) byly spřahovací 

prostředky vyviklány a mírně poškozeny v oblasti spřahovací spáry viz obrázek 4.14. 
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5. Statický výpo čet 
Pro srovnání výsledků získaných z  experimentálních zkoušek byly se stejnými 

parametry vypočítány pro lamelově nezesílený a zesílený spřažený dřevobetonový prvek 

následující veličiny: 

• Smyková tuhost spřahovacího prostředku 

• Průhyby a normálová napětí v horních a dolních vláknech dřevěného trámu a 

betonové desky při zatěžovací síle 30kN a 60kN. 

• Maximální zatěžovací síla a odpovídající průhyb a napětí na mezi únosnosti. 

Fyzikálně-mechanické materiálové veličiny byly brány z kapitoly 3. Geometrie 

zkoušky a prvků byla stejná jako u experimentálních prvků. 

5.1. Smyková tuhost sp řahovacího prost ředku 
Smyková tuhost spřažení jednoho spřahovacího prostředku kolíkového typu 

ve dřevě se vypočítá ze vztahu (5.1.) 

9 �
:�

�,;

��
!         (5.1.) [2-4] 

K  smyková tuhost jednoho spřahovacího prostředku kolíkového typu (N/mm) 

ρk Charakteristická hustota dřeva (kg/m3) 

d průměr spřahovacího prostředku (mm) 

Smykovou tuhost jednoho spřahovacího prostředku vypočítanou ze vztahu (5.1.) 

uvažujeme zjednodušeně dvojnásobnou, pokud předpokládáme dokonale tuhé zakotvení 

v betonové desce. [7-2] 

5.2. Normálová napětí v průřezu[7-2] 

Účinná tuhost spřaženého dřevobetonového průřezu s pružně poddajným spojením 

se vypočte podle vztahu (5.2.) 

<)=>?@ � ∑ <)B=B # CB)BDBEB
�>�

F       (5.2.) 

EIef účinná tuhost průřezu (Nm2) 

Ei modul pružnosti betonu (i=1), dřeva(i=2) 

Ii moment setrvačnosti betonu (i=1), dřeva(i=2) (m4) 

Ai plocha průřezu betonu (i=1), dřeva(i=2) (m2) 
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ai vzdálenost neutrální osy od těžiště průřezu betonu (i=1), dřeva(i=2) (m) 

γi součinitel podmínek působení betonu (i=1), dřeva(i=2) (-) 

C� � 1 

CF � <1 #
H���&�I

J � >/F      (5.3.) 

K  smyková tuhost jedné řady spřahovacích prostředků (N/m) viz vztah (5.1.) 

s  vzdálenost řad spřahovacích prostředků (m) 

E� �
	���&��

K ∑ <	L�L&L>�
�

       (5.4.) 

h výška průřezu celého prvku (m) 

M � MF # M�        (5.5.) 

hi výška průřezu betonu (i=1), dřeva(i=2) (m) 

EF �
�

�
N  E�        (5.6.) 

Normálová napětí v horních a dolních vláknech se vypočítají ze vztahu (5.7.) 

pro beton a ze vztahu (5.8.) pro dřevo. 

3F,�,� � N3F N #3F,�       (5.7.) 

3�,�,� � 3� N #3�,�       (5.8.) 

3B �
	L�LPL�

<��>QR
   (5.9.)   Normálová složka normálového napětí 

M moment v daném průřezu (Nm) 

3B,� �
�,��L�L�

<��>QR
  (5.10.)  Ohybová složka normálového napětí 

Smykový tok ve spáře se vypočítá ze vztahu (5.11.) 

S �
	���&�P�T

<��>QR
       (5.11.) 

V  posouvající síla v daném průřezu (N) 
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5.3. Průhyb uprost řed rozp ětí 
Při geometrii symetrického čtyřbodového ohybu se vypočte průhyb uprostřed rozpětí 

ze vztahu (5.12.) 

� /� �
�V<W �/KV�>

�K<��>QR
  (5.12.) 

wl/2 průhyb uprostřed rozpětí (m) 

F součet zatěžovacích sil (N) 

l rozpětí 

c vzdálenost od podpory k první zatěžovací síle  

5.4. Posouzení únosnosti 
Únosnost spřaženého dřevobetonového prvku je závislá na napětí v horních 

tlačených vláknech betonové desky nebo dolních tažených vláknech dřevěného trámu. 

Zjednodušeně uvažujeme průběh po výšce průřezu lineární s jednou neutrální 

osouvizobrázek5.1.

 

Obrázek 5.1. Skutečný a zjednodušený průběh napětí po výšce průřezu 

σc,h≤ fc,c podmínka pro horní tlačená vlákna betonové desky 

fc,c  pevnost v tlaku betonu (MPa) 

σd,d≤ fm,d podmínka pro dolní tažená vlákna dřevěného trámu 
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Výpočet napětí v horních tlačených vláknech betonové desky a v dolních tažených 

vláknech dřevěného trámu pro spřažený dřevobetonový prvek se vypočítá ze vztahu 

(5.10.) 

Pro spřažený dřevobetonový prvek vyztužený lamelou se vypočítá moment 

setrvačnosti ideálního průřezu dřevěného trámu a lamely ze vztahu (5.16.) a dále se určí 

napětí podle vztahu (5.10.) 

Stanovení momentu setrvačnosti ideálního průřezu 

X �
�,

�Y
  poměr modulů pružnosti (-)     (5.13.) 

El   modul pružnosti uhlíkové lamely (Pa) 

DB � D� # XD  plocha ideálního průřezu (m2)     (5.14.) 

Al   plocha uhlíkové lamely (m2) 

EB �
&Y�Y�,�Z[&,P,

&L
 vzdálenost těžiště ideálního průřezu od dolních vláken (m) (5.15.) 

al   vzdálenost těžiště lamely od dolních vláken dřeva (m) 

=B �
F

F�
\�M�

W # D�<EB N E�>� #
F

F�
X\ M 

W # XD�<EB N E >�    (5.16.) 

Ii moment setrvačnosti ideálního průřezu k jeho těžišti (m4) 

5.5. Vyhodnocení 
Smyková tuhost sklolaminátové tyče mezi dřevěným trámem a betonovou deskou 

vyšla K=7,82MN/m, což je srovnatelné s experimentálně zjištěnou smykovou tuhostí 

v rozmezí počátku a smykové horní meze kluzu, která byla stanovena hodnotou 

8,20MN/m. 

Vypočtené hodnoty průhybů, napětí v dolních a horních vláknech dřevěného trámu 

a betonové desky při zatěžovací síle 30kN a 60kN jsou v tabulce 5.1. Dále byla stanovena 

maximální síla pro spřažený dřevobetonový prvek bez zesílení a se zesílením uhlíkovou 

lamelou. Byl také proveden posudek v dolních tažených vláknech dřevěného trámu a 

v horních tlačených vláknech betonové desky. V případě prvku bez zesílení se dřevěný 

trám dostal na mez únosnosti v ohybu při maximální síle a u prvku zesíleného se dostala 

betonová deska na mez únosnosti v tlaku při maximální síle.  
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Tabulka 5.1. Výsledky výpočtu podle Eurocode 5. 

Výpočet dle EC 5 
napětí v 
krajních 
vláknech 

napětí v 
krajních 
vláknech 

napětí na mezi 
únosnosti dolní tažená 

vlákna dřevěného 
trámu, horní 

tlačená vlákna 
betonové desky Síla průhyb 

uprostřed 

dřevěný trám 
betonová 

deska 
dřevo beton 

dolní 
tažená 

horní 
tlačená 

dolní 
tažená 

horní 
tlačená 

ohyb tlak 

Spřažený dřevobetonový prvek bez zesílení uhlíkovou lamelou 

F w σd,d σd,h σc,d σc,h fm,d  fc,c 

Posouzení kN mm MPa MPa MPa MPa MPa MPa 

30,00 12,63 7,51 -4,83 3,08 -8,28 28,63 37,00 

60,00 25,25 15,01 -9,67 6,16 -16,55 
σd,d=28,63MPa ≤ 
fm,d=28,63MPa 

Vyhovuje  

114,43 48,16 28,63 -18,43 11,74 -31,57 σc,h=31,57MPa≤ fc,c=37MPa Vyhovuje  

Spřažený dřevobetonový prvek zesílený uhlíkovou lamelou 

F w σd,d σd,h σc,d σc,h fm,d  fc,c 

Posouzení kN mm MPa MPa MPa MPa MPa MPa 

30,00 12,42 7,39 -4,76 3,03 -8,14 35,66 37,00 

60,00 24,85 14,77 -9,51 6,06 -16,29 
σd,d=33,56MPa ≤ 
fm,d=35,66MPa 

Vyhovuje  

136,30 56,44 33,56 -21,60 13,76 -37,00 σc,h=37,00MPa≤ fc,c=37MPa Vyhovuje  
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6. Model v programu Asteres[7-2] 
Ing.Luděk Brdečko, Ph.D. a Ing. Rostislav Zídek, Ph.D. vyvinuli na fakultě stavební 

mechaniky VUT BRNO program Asteres. Tento program se zabývá modelováním 

spřažených konstrukcí. Pomocí tohoto programu se namodelovala konstrukce, která 

odpovídá prvku A, tedy lepený lamelový nosník se sklolaminátovými spřahovacími tyčemi 

a s železobetonovou deskou. 

6.1. Použitý model 
Byla namodelována spojitá konstrukce vytvořená ze 152 prutů. Z ohraničených 

ploch vznikly prvky, kterým byly přiřazeny materiálové charakteristiky. Smyková tuhost 

spřahovacích prostředků mezi betonovou deskou a dřevěným trámem se v programu 

Asteres zadává pomocí smykové tuhosti na metr, která se vypočte z počtu, vzdálenosti 

řad a smykové tuhosti spřahovacích prostředků. Byly namodelovány tři varianty 

(101,102,103), které se liší velikostí smykové tuhosti. 

10 prvků po 125 mm 10 prvků po 125 mm5 prvků
po 85 mm

5 prvků
po 85 mm

1250 400 400 1250
3300

800

Betonová deska

Výztuž

Tuhost spřažení

Dřevěný trám

Průřez konstrukce modelu

F/2 F/2

230 140 230

600

20
0

60

26
030

Obrázek 6.1. Schéma modelu konstrukce v programu Asteres 

Zatížení začalo působit po 28 dnech od vybetonování desky v 9 krocích. 

1 krok: Vlastní tíha 

2 krok: Vlastní tíha + 10kN (F/2 + F/2) 

3 krok: Vlastní tíha + 15 kN 
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4 krok: Vlastní tíha + 20 kN 

5 krok: Vlastní tíha + 25 kN 

6 krok: Vlastní tíha + 30 kN 

7 krok: Vlastní tíha + 40 kN 

8 krok: Vlastní tíha + 60 kN 

9 krok: Vlastní tíha + 70 kN 

U každého kroku byly zaznamenány následující veličiny: 

• poměrné přetvoření horních a dolních vláken betonové desky (uprostřed rozpětí) 

• poměrné přetvoření horních a dolních vláken dřevěného trámu (uprostřed rozpětí) 

• poměrné přetvoření ve výztuži (uprostřed rozpětí konstrukce) 

• Celkový průhyb konstrukce (uprostřed rozpětí konstrukce) 

• Smyková síla na začátku a na konci prvku 

Napětí horních a dolních vláken betonové desky, dřevěného trámu a výztuže byla 

vypočtena z Hookova zákona (3.5.) 

Ze smykových sil na začátku a na konci prvku byla vypočtena smyková síla 

na metr pro dané místo ze vztahu (6.1.) 

�I �
�]Z�Y

 ^
         (6.1.) 

s smyková síla na metr délky (N/m) 

Fz, Fd smyková síla na začátku a na konci prvku (N) 

lp délka prvku (m) 

Smyková síla působící na jeden spřahovací prostředek se vypočítá ze vztahu(6.2.) 

_� �
@̀

a^
         (6.2.) 

Fk smyková síla působící na jeden spřahovací prostředek (N/m) 

Np počet spřahovacích prostředků na 1 metr (-) 

6.2. Materiálové vlastnosti 
• Beton:C 30/37 (E=33GPa) 

• Výztuž: B500 (E=210GPa) 

• Dřevo: E=10,758GPa 
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• Smyková tuhost na metr: 

Pro určení smykové tuhosti se vycházelo z experimentálního pracovního diagramu 

smykové zkoušky sklolaminátových tyčí. Vzaly se tři body pracovního diagramu, pro které 

se zjistili příslušné působící síly a posuny mezi betonovou deskou a dřevěným trámem viz 

graf 6.1. Pro variantu 101 se bral vrcholek lineární části pracovního diagramu. 

Pro variantu 102 se jako určující brala síla 60kN a pro variantu 103 se brala určující síla 

80kN. Tuhost spřažení jednoho spřahovacího prostředku a tuhost spřažení 

3 spřahovacích prostředků v řadách po 150 mm je v tabulce 6.1. 

 

Graf 6.1. Pracovní diagram experimentální smykové zkoušky sklolaminátových tyčí a 

body pro určení smykové tuhosti pro varianty 101,102,103 

Tabulka 6.1. Určení smykové tuhosti pro varianty 101,102,103 

Varianta Síla posun 
Tuhost 

spřažení 
Tuhost spřažení pro 1 

tyč 
      1x tyč 3 tyče v řadě po 150 mm 
  kN mm MN/m MN/m2 

101 48,15 0,21 11,45 228,90 
102 60,00 1,17 2,58 51,50 
103 80,00 2,30 1,74 34,78 
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6.3. Vyhodnocení 
Graf 6.2. zobrazuje pracovní diagram variant 101,102,103. Varianta 101odolává síle 

s nejmenším průhybem. Průběh křivky pracovního diagramu všech tří variant se blíží 

lineární křivce. 

 

Graf 6.2. Pracovní digram variant 101,102 a 103 

 

Graf 6.3. Napětí v horních a dolních vláknech betonové desky a dřevěného trámu 

po výšce průřezu uprostřed rozpětí konstrukce varianty 101 
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V grafu 6.3. je vyneseno napětí varianty 101 po výšce průřezu uprostřed rozpětí  

v několika krocích, kdy se zvyšuje úroveň zatížení. V grafu 6.4. je vyneseno poměrné 

přetvoření varianty 101 po výšce průřezu a v grafu6.5. ε-σ diagram varianty 101. 

 

Graf 6.4. poměrné přetvoření horních a dolních vláken betonové desky a dřevěného 

trámu po výšce průřezu uprostřed rozpětí konstrukce varianty 101 

 

Graf 6.5. závislost napětí a poměrného přetvoření varianty 101 
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V Grafu 6.6. je vynesen smykový tok ve spáře po délce konstrukce varianty 101. 

Nejvíce jsou smykově namáhány krajní řady spřahovacích prostředků a naopak nejméně 

uprostřed rozpětí.  

 

Graf 6.6. Průběh smykového toku po délce konstrukce varianty 101 

 

Graf 6.7. Průběh smykového toku ve spáře po délce konstrukce v čase 10 028 dní. [7-2] 
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Na konstrukce všech variant (101, 102 a 103) začíná zatěžovací síla působit po 28 

dnech od vytvrdnutí betonové desky. V programu Asteres jde zjistit smykový tok 

po delším čase viz graf 6.7. Zde je vynesen smykový tok v závislosti na délce konstrukce 

v čase 10 028 dní. U variant Asteres je zajímavé, že v tomto čase už nejsou nejvíce 

smykově namáhány spřahovací prostředky na koncích konstrukce. Velikost maximálního 

smykového toku se takto snižuje až o 1/3. 

6.4. Porovnání 
V grafu 6.8. je vyneseno napětí po průřezu variant 101,102,103 při zatěžovací síle 

40kN. Čím je menší tuhost spřažení, tím více se betonová deska a dřevěný trám chovají 

jako oddělené materiály. V průběhu napětí po výšce se to projevuje většími hodnotami 

napětí v horních a dolních vláknech betonové desky a dřevěného trámu. 

 

Graf 6.8. napětí po výšce průřezu variant 101,102,103 

V grafu 6.9. je vynesen smykový tok ve spáře při zatěžovací síle 40kN. Čím je 

větší tuhost spřažení, tím je větší smykový tok ve spáře. 
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Graf 6.9. Smykový tok po délce rozpětí při zatěžovací síle 40kN variant 101, 102,103 
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7. Závěr 
V roce 2011 se experimentálně odzkoušelo 6 spřažených dřevobetonových prvků 

s různými spřahovacími prostředky. Tři z prvků měli trám z rostlého dřeva a ostatní tři měli 

trám z lepeného lamelového dřeva vyztuženého uhlíkovou lamelou. Ukázalo se, že 

nejmenší průhyb při stejné síle byl zaznamenán u prvků se sklolaminátovými tyčemi jako 

spřahovacími prostředky jak u rostlého tak lepeného lamelového trámu. Také se ukázalo, 

že prvky s trámem z lepeného lamelového dřeva vyztuženého uhlíkovou lamelou měli 

menší únosnost oproti prvkům s trámem z rostlého dřeva, což bylo pravděpodobně 

způsobeno použitím špatného lepidla lepeného lamelového dřeva. 

Ze zkušeností z roku 2011 se v roce 2012 navrhly a odzkoušely 4 zkušební prvky 

(A,B,C,D). Pro spřažení se použily sklolaminátové tyče, lepené lamelové trámy se 

objednaly od jiného dodavatele a snížila se výška dřevěného trámu. Prvky B.C,D měly 

dřevěné trámy vyztužené uhlíkovou lamelou. Také byly vyrobeny a odzkoušeny 4 lepené 

lamelové trámy (vzorky E,F,G,H). Vzorky F,G,H byly vyztuženy uhlíkovou lamelou. 

Všechny prvky a vzorky byly podrobeny destruktivní zkoušce čtyřbodového ohybu. 

Dále se provedl ruční výpočet podle Eurocode 5 pro lamelově zesílený i 

nezesílený prvek se stejnými parametry jako experimentální prvky. 

V programu Asteres byla namodelována zkouška čtyřbodového ohybu se stejnými 

parametry jako prvek A. Byly namodelovány tři varianty (101,102,103) s různými tuhostmi 

spřažení na základě pracovního diagramu spřahovacích prostředků.

 

Graf 7.1. Pracovní diagram variant 101,102,103 programu Asteres a prvku A 
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Pracovní diagram variant programu Asteres a prvku A je v grafu 7.1. Varianta 101 

vystihuje chování prvku A v jeho lineární části pracovního diagramu. Varianty 102,103 

s menší tuhostí spřažení částečně aproximují křivku pracovního diagramu prvku A. 

V tabulce 7.1. jsou srovnány průhyby při zatěžovací síle 30kN a 60kN a maximální 

síly na mezi únosnosti variant programu Asteres, experimentálních prvků a vzorků a 

výpočtu podle Eurocode 5. 

Tabulka 7.1. Porovnání průhybů variant programu Asteres, experimentálních prvků a  

vzorků a výpočtu podle Eurocode 5. 

Veličina 
Asteres 

101 
Asteres 

102 
Asteres 

103 
Prvek 

A 
Vzorek 

E 

Průměr 
prvků 
B,C,D 

Průměr 
vzorků 
F,G,H 

Výpočet 
EC 5 

nezesílený 

Výpočet 
EC 5 

zesílený 
Síla průhyb průhyb průhyb průhyb průhyb průhyb průhyb průhyb průhyb 

F w w w w w w w w w 
kN mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

30,00 6,17 10,76 12,36 9,93 22,80 9,04 23,20 12,63 12,42 

60,00 12,97 22,36 25,49 31,80   26,19   25,25 24,85 

maximální 
síla 74,84 42,75 90,85 53,26 114,43 136,30 

průhyb 46,16 32,89 50,16 45,81 48,16 56,44 

v bodě únosnosti vzorku 
bez spřažení 

síla 42,75 
  

53,26 
  Porovnání průhybů při 

zatěžovací síle 30kN a 
60kN variant programu 

Asteres, spřažených 
dřevobetonových 
prvků, dřevěných 

vzorků a výpočtu podle 
Eurocode 5 

průhyb 18,51 21,84 

zvýšení únosnosti 
spřaženého oproti 

nespřaženému 
% 75,07 70,59 

zvýšení tuhosti 
spřaženého oproti 

nespřaženému 
% 77,69 109,75 

 

Závislost zatěžovací síly a daného průhybu se podle programu Asteres i ručního 

výpočtu podle Eurocode 5 chová lineárně. Zatímco křivka pracovního diagramu 

skutečného spřaženého dřevobetonového prvku je od počátku do 1/3 meze únosnosti 

lineární a dále do meze únosnosti již křivka lineární není. Odpověď na tuto skutečnost 

můžeme najít v pracovním diagramu spřahovacích prostředků, u kterých při dosažení 

smykové síly pro horní smykovou mez kluzu dochází ke změně  tuhosti spřažení. 
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Graf P1.1. napětí po výšce průřezu při zatěžovací síle 30kN uprostřed rozpětí vzorků 
E,F,G,H 

 

Graf P1.2. napětí po výšce průřezu při síle prvního porušení vzorků E,F,G,H 
uprostřed rozpětí  
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Graf P1.3. pracovní diagram se zatěžovacími cykly prvku A   

 

 

Graf P1.4. pracovní diagram se zatěžovacími cykly prvku B   



 

 

Graf P1.5. pracovní diagram se zatěžovacími cykly prvku D   

 

Graf P1.6. Závislost napětí a poměrného přetvoření uprostřed rozpětí prvku A 



 

Graf P1.7. Závislost napětí a poměrného přetvoření uprostřed rozpětí prvku C

 

Graf P1.8. Závislost napětí a poměrného přetvoření uprostřed rozpětí prvku D 

 



Tabulka P1.1. napětí a průhyby při zatěžovací síle 30kN prvků A,B,C,D 

síla 30 kN 

odpovídající hodnoty vypočítané z ostatních snímačů 

průhyb 
uprostřed 

napětí v krajních 
vláknech 

napětí v krajních 
vláknech 

napětí lamely 

dřevěný trám betonová deska uhlíková lamela 

zkušební 
prvek 

dolní 
tažená 

horní 
tlačená 

dolní 
tažená 

horní 
tlačená 

uprostřed 
rozpětí 

nad 
podporou 

w σd,d σd,h σc,d σc,h σl,1/2 σl,podp.  
mm MPa MPa MPa MPa MPa MPa 

prvek A 9,93 10,35 - 4,40 -8,40 - - 
prvek B 12,49 14,28 -4,48 4,21 -14,60 151,47 26,95 
prvek C 7,86 10,63 -3,20 2,60 -8,75 114,00 15,39 
prvek D 6,77 10,01 -0,13 1,94 -7,52 117,94 12,43 
Průměr 
B,C,D 9,04 11,64 -2,60 2,92 -10,29 127,80 18,26 

 

 

Graf P1.9. napětí po výšce průřezu při zatěžovací síle 30kN uprostřed rozpětíprvků B,C,D 

 

 

0

50

100

150

200

250

-15 -10 -5 0 5 10 15

Y
-s

o
u

řa
d

n
ic

e
 (

m
m

)

Napětí (MPa)

Napětí v průřezu uprostřed rozpětí při síle 30 

kN

prvek B

prvek C

prvek D

Průměr B,C,D



 

Graf P1.10. Napětí po výšce průřezu uprostřed rozpětí varianty 102 

 

Graf P1.11. Poměrné přetvoření po výšce průřezu uprostřed rozpětí varianty 102 
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Graf P1.12. Průběh smykového toku po délce rozpětí varianty 102 

 

 

 

Graf P1.13. Závislost napětí a poměrného přetvoření uprostřed rozpětí varianty 102 
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Graf P1.14. Napětí po výšce průřezu uprostřed rozpětí varianty 103 

 

 

Graf P1.15. Poměrné přetvoření po výšce průřezu uprostřed rozpětí varianty 103 
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Graf P1.16. Závislost napětí a poměrného přetvoření uprostřed rozpětí varianty 103 

 

Graf P1.17. Průběh smykového toku po délce rozpětí varianty 103 
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PŘÍLOHA 2: STATICKÝ VÝPO ČET 



Pro ukázku statický výpočet ukazuje stanovení těchto hodnot: 

• tuhost spřahovacího prostředku 

• modul pružnosti 

• výpočet napětí a průhybů pro spřažený dřevobetonový prvek při zatěžovací síle 

60kN a jeho posouzení 

• výpočet napětí a průhybů pro spřažený dřevobetonový prvek vyztužený lamelou 

při zatěžovací síle 30kN a jeho posouzení 

Všechny ostatní vypočítané hodnoty v této diplomové práci byly provedeny za 

pomoci programu Exel analogickým způsobem postupů níže. Stanovení hodnoty 

maximální síly byla provedeno metodou iterace v programu Exel. 

Tuhost sp řahovacího prost ředku z kapitoly 5.1. 

� � ���,�
�	 
 � ���,�

�	 8 � 3907,81�/��       (5.1.) 

�" � 3907,81 � 2 � 7815,63�/�� � 7,82��/� smyková tuhost jednoho prvku 

Modul pružnosti z kapitoly 3.2. 
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8 � 2
2� 9:1 � 2
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10&���  
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0brázek P2.1. Zatěžovací schéma a 

průběhy posouvajících sil a momentů  
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Pomocí vereščaginova pravidla z obrázku P2.1. se stanoví hodnoty integrálů: 
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� D1,25 � 0,625 � >

2 � 2
3 � 0,625 E 0,4 � 0,625 � > � 0,625 E 0,825

2 F � 2 

� > � 0,688 

@ GG´
B � H1,25 � >
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� 1

2I � 2 � > � 0,625 

Výpočet napětí a průhybů pro sp řažený d řevobetonový prvek p ři zatěžovací 
síle 60kN 

Stanovení efektivní tuhosti z kapitoly 5.2. 

H�8IJK � ∑ H�M8M E NM�M<M7M�I�2 � 33 � 10O � 1,08 � 10&� E 0,127 � 33 �
10O � 3,6 � 10&� � 0,108� E 10,758 � 10O � 9,33 � 10&� E 1 � 10,758 �
10O � 2,8 � 10&� � 0,0217� � 3,27��/��    (5.2.) 

N� � 1 

N2 � H1 E P-Q�R�S
TC- I&2 � H1 E P-�11�2	U�	,	3�	,3�	,2�

1�,V��2	+�1,1- I&2 � 0,127 (5.3.) 

7� � W�Q�R�X
� ∑ HWYQYRYI-�

� 	,2��11�2	U�1,3/-�	,�3
��H	,2��11�2	U�1,3/-Z2�2	,�V�2	U��,V/-I � 0,0217� 

           (5.4.) 

: � :2 E :� � 0,06 E 0,2 � 0,26�      (5.5.) 

72 � X
� 4 7� � 	,�3

� 4 0,0217 � 0,108�     (5.6.) 

Normálová nap ětí v horních a dolních vláknech betonu a d řeva pro sílu 60kN 
z kapitoly 5.2. 

\2,X � 4\2 4 \2,] � 45,20 4 11,36 � 416,56�67   (5.7.) 

\2,! � 4\2 E \2,] � 45,20 E 11,36 � 6,16�67   (5.7.) 

\�,X � \� 4 \�,] � 2,67 4 12,34 � 49,67�67    (5.8.) 



\�,! � \� E \�,] � 2,67 E 12,34 � 15,01�67    (5.8.) 

\2 � W�Q�^�_
HQ`Iab

� 	,2��11�2	U�	,2	V�1,��2	.
1,��2	+ � 5,20�67 (5.9.)   (5.9.) 

\� � W-Q-^-_
HQ`Iab

� 2�2	,�V�2	U�	,	�2�2V,��2	.
1,��2	+ � 2,67�67  (5.9.)  

  

\2,] � 	,�Q�X�_
HQ`Iab

� 	,��11�2	U�	,	3�2V,��2	.
1,��2	+ � 11,36�67  (5.10.)

 (5.10.)  

\�,] � 	,�Q-X-_
HQ`Iab

� 	,��2	,�V�2	U�	,��2V,��2	.
1,��2	+ � 12,34�67  (5.10.) 

Průhyb uprostřed rozpětí z kapitoly 5.3. 

?C/� � cdH1C-&�d-I
��HQ`Iab

� 3				�2,��H1�1,1-&��2,��-I
���1,��2	+ � 25,25��  (5.12.) 

Posouzení únosnosti z kapitoly 5.4. 

• podmínka pro horní tlačená vlákna betonové desky 

σf,g �  16,56�67 h ij,j � 37�67 klmnkGo�  

• podmínka pro dolní tažená vlákna dřevěného trámu 

σp,p �  15,01�67 h  fr,p � 28,63�67 klmnkGo� 

 

Výpočet napětí a průhybů pro sp řažený d řevobetonový prvek vyztužený 
lamelou z kapitoly 5. 

Stanovení momentu setrvačnosti ideálního průřezu (dřevěný trám + lamela) 

z kapitoly 5.4. 

s � Q#
Qt

� 2�	
2	,�V � 13,01        (5.13.) 

<M � <! E s<C � 0,14 � 0,2 E 13,01 � 0,05 � 0,0014 � 2,89 � 1042�2 



(5.14.) 

7M � RtXt	,�ZuR#^#
RY

� �,V�2	/-�	,2�	,�Z21,	2��2	/��	,	��
�,VO�2	/- � 0,0977�  (5.15.) 

8M � 2
2� 9!:!1 E <!H7M 4 7!I� E 2

2� s9C:C1 E s<!H7M 4 7CI� � 1
12 0,14 � 0,23 E 2,8 �

1042 � H0,0977 4 0,1I2 E 1
12 13,01 � 0,05 � 0,00143 E 13,01 � 7 � 1045 �

H0,0977 4 0,025I2 � 9,83 � 1045�4     (5.16.) 

Stanovení efektivní tuhosti z kapitoly 5.2. 

H�8IJK � ∑ H�M8M E NM�M<M7M�I�2 � 33 � 109 � 1,08 � 1045 E 0,127 � 33 � 109 �
3,6 � 1042 � 0,1082 E 10,758 � 109 � 9,83 � 1045 E 1 � 10,758 � 109 �
2,8 � 1042 � 0,02172 � 3,32��/�2      

           (5.2.) 

N� � 1 

N2 � H1 E P-Q�R�S
TC- I&2 � H1 E P-�11�2	U�	,	3�	,3�	,2�

1�,V��2	+�1,1- I&2 � 0,127 (5.3.) 

7� � W�Q�R�X
� ∑ HWYQYRYI-�

� 	,2��11�2	U�1,3/-�	,�3
��H	,2��11�2	U�1,3/-Z2�2	,�V�2	U��,V/-I � 0,0217� 

           (5.4.) 

: � :2 E :� � 0,06 E 0,2 � 0,26�      (5.5.) 

72 � X
� 4  7� � 0,26

2 4 0,0217 � 0,108�      (5.6.) 

Normálová napětí v horních a dolních vláknech betonua dřeva pro sílu 30kN 

z kapitoly 5.2. 

\2,X � 4\2 4 \2,] � 42,56 4 5,59 � 48,15�67   (5.7.) 

\2,! � 4\2 E \2,] � 42,56 E 5,59 � 3,03�67    (5.7.) 

\�,X � \� 4 \�,] � 1,32 4 6,07 � 44,75�67    (5.8.) 

\�,! � \� E \�,] � 1,32 E 6,07 � 7,39�67    (5.8.) 



\2 � W�Q�^�_
HQ`Iab

� 	,2��11�2	U�	,2	V�2V,��2	.
1,1��2	+ � 2,56�67 (5.9.)  

 (5.9.) 

\� � W-Q-^-_
HQ`Iab

� 2�2	,�V�2	U�	,	�2�2V,��2	.
1,1��2	+ � 1,32�67  (5.9.) 

\2,] � 	,�Q�X�_
HQ`Iab

� 	,��11�2	U�	,	3�2V,��2	.
1,1��2	+ � 5,59�67   (5.10.)  

\�,] � 	,�Q-X-_
HQ`Iab

� 	,��2	,�V�2	U�	,��2V,��2	.
1,1��2	+ � 6,07�67  (5.10.) 

Průhyb uprostřed rozpětí z kapitoly 5.3. 

?C/� � cdH1C-&�d-I
��HQ`Iab

� 1				�2,��H1�1,1-&��2,��-I
���1,1��2	+ � 12,4��  (5.12.) 

Posouzení únosnosti z kapitoly 5.4. 

• podmínka pro horní tlačená vlákna betonové desky 

σf,g �  8,15�67 h ff,f � 37�67 klmnkGo�  

• podmínka pro dolní tažená vlákna dřevěného trámu 

σp,p �  7,39�67 h fr,p � 35,66�67 klmnkGo�  


