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Úvod
Šachtový přeliv je vhodným typem pojistného zařízení 

při menších návrhových průtocích, je-li obtížné vytvořit ko-
runový přeliv nebo skluz od bočního přelivu v úzkém údo-
lí se strmými svahy. Jeho výhoda se zvětší při zapojení do 
sdruženého objektu nebo při využití obtokového tunelu jako 
odpadu od přelivu. Šachtový přeliv obsahuje vtokovou část, 
přechodovou část, šachtu, koleno a odpadní štolu. Vtoková 
část je v půdoryse zpravidla kruhová s hydraulicky vhodnou 
korunou, v minulosti často se širokou korunou. Na koruně a 
ve vtokové části se často navrhují usměrňovací žebra, která 
brání vzniku náhodných vírů a stabilizují proudění. Zakřive-
ná vodicí žebra vytvářejí v nálevkovité přechodové části a 
v šachtě spirálový průtočný režim. Rozdělení tlaků na plášti 
přelivu je rovnoměrnější. Vodní paprsek je k němu v horní 
části přelivu přitlačován, takže nevznikají podtlaky, vyvolá-
vající kavitační jevy a chvění. Zahlcování šachtového přelivu 
je složitý hydraulický proces. Se zvětšováním průtoku po-
stupně roste délka zahlceného úseku šachty, do něhož přechá-
zí přechodovým jevem vodní proud, volně padající šachtou. 
Vtoková i přechodová část přelivu musí být řešena tak, aby se 
nezahltila dříve než šachta. Hydraulické řešení musí zahrno-
vat všechny hydraulické jevy při dvoufázovém proudění [5].

Tento článek se zabývá výzkumem šachtového přelivu na 
vodním díle Les Království. Jedná se o speciální typ bezpeč-
nostního přelivu převádějící zvýšené průtoky svislou šachtou, 
na kterou navazuje vodorovná štola spojující prostor nádrže 
s prostorem pod hrází. Při návrhu kapacity je nutné, aby ná-
vrhový průtok byl vždy převeden beztlakovým prouděním. 
V případě zahlcení odpadní šachty přelivu se velmi výrazně 
snižuje jeho kapacita [6]. Tento typ bezpečnostního přelivu 
se v novodobé historii navrhuje především u sypaných pře-
hrad, u starších vodních děl je však možné se s ním setkat i u 
zděných, gravitačních přehrad, jako je tomu i na vodním díle 
Les Království.

Popis vodního díla
Vodní tok Labe
ČHP 1-01-01-067
Kraj Královéhradecký
Typ hráze gravitační, zděná,  
 půdorysně zakřivená
Kóta koruny hráze [m n. m.] 327,31 (Balt. p. v.)
Délka koruny hráze [m] 218 
Šířka koruny hráze [m] 7,2 
Max. výška koruny hráze  
  nad terénem [m] 32,7 
Kóta dna odpadní štoly  
  od pravého šachtového přelivu  
  [m n. m.] 300,00 (Balt. p. v.)

Vodní dílo Les Království disponuje pěti spodními výpust-
mi (jedna je umístěna v tělese hráze, čtyři v obtokových što-
lách). Jejich profily se pohybují od DN 1 000 mm po DN 
2 000 mm. 

Bezpečnost proti přelití zajišťují tři bezpečnostní přelivy. 
Jeden je korunový s celkovou délkou přelivné hrany 54,70 m, 
umístěnou na kótě 324,00 m n. m. Zbylé dva jsou pak přelivy 
šachtové, přičemž každý je umístěn na jednom z břehů. Levý 
má korunu přelivu na kótě 323,40 m n. m. (Balt. p. v.), s dél-
kou přelivné hrany 21,86 m a průměrem odpadní šachty 4,20 
m. Modelový výzkum se věnoval šachtovému bezpečnostní-
mu přelivu na pravém břehu. Přelivná hrana o délce 33,63 m 

V hydrotechnické laboratoři byl vybudován fyzikální model pravého šachtového přelivu VD Les Království a umístěn 
do měrného žlabu. Hydrotechnický výzkum popisuje měření úrovní hladin, průtoků a tlaků na přelivu a v odpadním 
vedení. Na modelu bylo vyhodnoceno šest typů technických možností úpravy šachtového přelivu. Výsledkem je porov-
nání teoretických a naměřených konzumčních křivek a průběhu tlaků v celé délce odpadního vedení při všech úpravách 
šachtového přelivu. 

Model research of the shaft spillway in the Les Království Dam 

The paper deals with the Les Království Dam. A physical model of the shaft spillway in this dam was built in the Hyd-
rotechnical Laboratory and the model was placed into a channel. The paper describes the pressures measured in the 
spillway and the water level. There were six types of technical options depending on landscaping. The theoretical and 
measured discharge rating curves are compared, and the course of pressures in the entire length of the outfall structure 
is determined.

Les Království – modelový výzkum  
šachtového přelivu

prof. Ing. Vojtěch BROŽA, DrSc. 
Ing. Martin KRÁLÍK, Ph.D. 

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Obr. 1. Šachtový přeliv na VD Les Království
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je umístěna na kótě 323,40 m n. m (Balt. p. v.). Na odpadní šach-
tu o průměru 5,10 m navazuje vodorovná štola o průměru 6,0 m. 
Maximální kapacita tohoto objektu je uváděna 111,70 m3.s–1. 

Na pravém břehu je pod hrází umístěna vodní elektrárna se 
dvěma horizontálními turbínami typu Francis, každá o výko-
nu 1,105 MW. Maximální hltnost každé z turbín je 6,0 m3·s–1. 

Kóta hladiny stálého nadržení je na úrovni 307,60 m n. m 
(Balt. p. v.). Zásobní objem nádrže činí v letním období až 
1,42 mil. m3, kdy je kóta hladiny na úrovni 315,60 m n. m 
(Balt. p. v.). Les Království disponuje i ochranným prosto-
rem. Ovladatelný je o velikosti až 4,87 mil. m3 v zimním 
období, neovladatelný 1,18 mil. m3. Kóta hladiny vody 
v nádrži je pak na úrovni 323,40 m n. m. (Balt. p. v.), resp. 
324,85 m n. m. (Balt. p. v.) [1], [4].

Metodika výzkumu
V rámci výzkumu byl vyroben fyzikální model šachtového 

přelivu vodního díla ve vodohospodářské laboratoři Fakulty 
stavební ČVUT v Praze. Cílem bylo zjistit hydraulické cho-
vání přelivu za různého průtoku a různých technických úprav 
včetně proudění vody v okolí přelivu [7]. Z naměřených hod-
not byly získány průběhy hladin, které se porovnaly s výpoč-
ty, a tlakové poměry v odpadní šachtě.

Modelové podmínky
U Froudova typu modelové podobnosti jsou vyjádřeny 

podmínky dynamické podobnosti hydrodynamických jevů 
za výhradního působení gravitačních sil. Kromě nich však 
mohou zkoumané proudění ovlivňovat i další síly – odpor 
třením vazké kapaliny, síly kapilární, síly objemové apod. 
Podle Froudových vztahů můžeme určitý hydrodynamický 
jev zkoumat tehdy, jestliže účinky těchto sil jsou zanedba-
telné v porovnání s gravitačními silami. Mezní podmínky 
vymezují oblasti a měřítka, v nichž lze hydrodynamický jev 
modelovat. Kinematicky podobné jevy, které ovlivňuje vý-
hradně gravitační síla, jsou dynamicky podobné, jestliže ve 
vzájemně příslušných průřezech budou stejná Froudova čísla.

Při modelování jevů proudění v oblasti Froudovy podob-
nosti se může uplatnit povrchové napětí vody. Neuplatní se, 
pokud je přepadová výška na modelu h ≥ 20 mm. Pokud je 
h ≤ 20 mm, pak přechází tvar přepadajícího paprsku vlivem 
kapilárních sil téměř do přímky. Povrchová rychlost proudu 
na objektových modelech má být u ≥ 230 mm·s-1, aby kapi-
lární síly nebránily tvoření povrchových vln vlivem gravitač-
ních sil. Při modelování podle Froudovy podobnosti musí být 
světlá šířka přelivného pole na modelu b0 ≥ 60 mm. Výtokový 
otvor musí být a ≥ 60 mm, aby jev výtoku a tvar výtokového 
paprsku nebyly nepříznivě ovlivňovány drsností dna a stěn 
účinkem povrchového napětí. Hloubka vodního proudu na 

modelu musí být h ≥ 15 mm – důležité hlavně u říčních mo-
delů. Na modelu je nutné zachovat stejný režim proudění jako 
na skutečném díle. Při modelování otevřených koryt podle 
Froudovy podobnosti se můžeme setkat s prouděním říčním, 
u něhož je Fr < 1, kritickým, u kterého je Fr = 1, nebo s prou-
děním bystřinným s Fr > 1. To je možné zajistit především 
volbou měřítka modelu a také zajištěním redukované drsnosti 
omáčených ploch [8].

Na základě geometrické podobnosti se určí měřítko délek 
Ml, potom pro měřítko rychlostí. Platí Mv = Ml

1/2, pro měřítko 
průtoků MQ = Ml

5/2 a pro měřítko času Mt = Ml
1/2.

Měřítko modelu VD Les Království bylo určeno na základě 
mezních podmínek modelové podobnosti, možností labora-
toře, konstrukčních možností a podmínek reprezentativnos-
ti výzkumu. Zvolené měřítko bylo určeno Ml = 1 : 36,04, 

měřítko rychlostí je Mv = 1 : 6,00, měřítko průtoků MQ =  
1 : 7797,60 a měřítko času Mt = 1 : 6,00.

Celý model měl délku L = 4 m, výšku H = 1 m a šířku 
B = 1 m. Voda byla k modelu šachtového přelivu přiváděna 
rozváděcím potrubím v laboratoři, průtok byl měřen mag-
neticko-indukčním průtokoměrem, voda byla uklidněna v 
uklidňovací nádrži. Voda z modelu byla odvedena sběrnou 
nádrží do podzemních prostor vodohospodářské laboratoře, 
kde je umístěna centrální akumulace vody.

Obr. 2. Model umístěný ve žlabu s čidlem snímajícím výšku hladiny

Variantní řešení
Modelový výzkum byl rozdělen na šest variant podle tech-

nické úpravy okolí vtoku, ale i samotné přelivné hrany. Na 
všech bylo odměřeno deset průtoků odpovídajících m-den-
ním průtokům m180, m120, m30 a N-letým průtokům N1, N2, N5, 
N10, N20, N50, N100.

Hydrologické údaje
m je denní průtok (Qm) [m3·s–1]

m 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364

Qm 13,5 9,43 7,38 6,04 5,06 4,30 3,67 3,13 2,65 2,21 1,77 1,34 1,10

N-leté průtoky (QN) [m3·s–1]

N 1 2 5 10 20 50 100

QN 59,3 86 127 162 200 256 301
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Obr. 3. Varianty 1-6

Varianta 1 – počítána bez úprav, tedy samotný válcový objekt 
šachtového přelivu.

Varianta 2 – model doplněn o „terén“, který zpřesňuje prou-
dění vody do přelivu bez možnosti vlivu svislého 
proudění.

Varianta 3 – model doplněn o svislý terén zasahující do pro-
storu přelivu, což má simulovat současný stav na 
VD Les Království.

Varianta 4 – model doplněn o česle umístěné po celém obvo-
du přelivné hrany, čímž bylo dosaženo přesného 
modelu současného stavu.

Varianta 5 – doplněna o čtyři levotočivé usměrňovače prou-
dění umístěné na vtoku do šachty modelu.

Varianta 6 – doplněna o čtyři pravotočivé usměrňovače prou-
dění umístěné na vtoku do šachty modelu.

Vyhodnocení měření

Konzumční křivky
Jedním z úkolů laboratorního modelového výzkumu bylo 

porovnání konzumčních křivek získaných měřením na mode-
lu s křivkami dosaženými výpočtem [3]. Rovnice použitá pro 
výpočet přepadu byla ve tvaru

2/3
02 hgbmQ ⋅⋅⋅⋅= ,

kde m je součinitel přepadu, odvozený na základě poměru  
      výšky přepadajícího paprsku a šířky přelivné hrany,

  b – délka přelivné hrany [m],
  g – tíhové zrychlení [m·s-2],
 h0 – výška přepadového paprsku [m].

Při porovnání dosažených výsledků byla vyhodnocena rela-
tivně velká přesnost výpočtů s modelem. Takřka totožných hod-
not bylo dosahováno u většiny variant při vyšších průtocích. 

Příklad konzumčních křivek je uveden na obr. 4. Na grafu 
pro variantu 3 je patrné výrazné odchýlení křivky modelu při 
vyšších průtocích. To je způsobeno průběžným zahlcováním 
odpadní šachty, a tedy snižováním její kapacity. Při nižších 
průtocích lze však konstatovat, že přesnost vypočtených hod-
not a hodnot naměřených na modelu je uspokojující.

Nejvýraznější rozdíl v naměřených a vypočtených hodno-
tách byl patrný u variant 2 a 5. U varianty 2 je to pravděpo-
dobně díky vlivu „terénu“, který omezuje vliv svislého prou-
dění. U varianty 5 se negativně projevil vliv levotočivých 
usměrňovačů, které způsobily snížení kapacity již při nižších 
průtocích, a to až o 30 % proti stavu s usměrňovači pravoto-
čivými, nebo bez těchto prvků. 

Obr. 4. Konzumční křivka – varianta 3

Kapacita přelivů
Pro všechny varianty byl stanoven návrhový průtok způso-

bující zahlcení odpadní šachty. Průběh zahlcení pro všechny 
varianty odpovídal takřka přesně kritériím stanoveným Bollri-
chem (1965). Ten uvádí, že přepad přes šachtový přeliv je do-
konalý pro h/R < 0,45. Při h/R > 0,60 dojde k zahlcení vtokové 

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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části. Pro poměr h/R mezi 0,45 a 0,60 platí přechodový stav [2].
Při přechodu do zahlceného vtoku bylo možné sledovat ne-
pravidelné pulsace, projevující se strhnutím paprsku do od-
padní šachty následovaným mohutným vývěrem vody zpět 
do nádrže. Tento stav byl patrný u všech variant, přičemž pro 
varianty 5 a 6 nastal tento stav nejdříve, pro variantu 1 naopak 
nejpozději.

Tlakové poměry v odpadní šachtě
Pro všechny varianty a návrhové průtoky byly měřeny re-

lativní hydrodynamické tlaky v reálném čase. K měření bylo 
použito dvanáct piezometrických sond, které byly z mís-
ta snímání napojeny na tlakové sondy v intervalu 1 s. Byly 
rozmístěny ve třech výškových úrovních po čtyřech sondách 
osazených kolmo k odpadní šachtě. Vzdálenost jednotlivých 
sond v jedné úrovni byla stejná. Schéma umístění sond je na 
obr. 5.

Obr. 5. Schéma rozmístění tlakových sond

Ze získaných hodnot je patrný výrazný rozdíl tlaků podle 
umístění sondy a průtoku. Největší rozpětí bylo dosahová-
no vždy při průtocích způsobující zahlcení. Nejvíce tlakem 
namáhaným místem byla lokalizována oblast spodních sond, 
umístěných před rozšířením odpadního potrubí (sondy 9, 11, 
12, a především 10). Nejméně namáhaným místem je pak 
horní úroveň sond, především sondy 2 a 3, ve střední úrovni 
sonda 5. Z grafů je možné identifi kovat i jednotlivé fáze na-
sávání a opětovného vývěru vody z odpadní šachty. Největší 
rozmezí působících tlaků pak bylo naměřeno u variant 5 a 6, 
tedy variant s usměrňovači proudění. V tomto případě lokál-
ně docházelo až k trojnásobnému nárůstu tlaku proti variantě 
bez jejich použití. Porovnání pulsací tlaků v odpadní šachtě je 
pouze v jejich průměrných hodnotách. Přepočet tlaků a pulsa-
cí tlaků na reálné vodní dílo dává dobrý obraz o nežádoucích 
pulsacích, v některých případech až nereálných hodnotách 
podtlaku. Zde je třeba podotknout, že jde o turbulentní směs 
vody a vzduchu, a tudíž měření tlaku (podtlaku) vodního 
sloupce by bylo vhodnější nahradit úrovní hladiny (která, bo-
hužel, není v tomto systému pozorovatelná).

Obr. 6. Průběh tlaku – sonda 11, varianta 3

Zajímavé informace poskytlo i propojení výsledků jednot-
livých na sebe navazujících sond. Jako příklad je uveden graf 
znázorňující průběh tlaků u sond 1, 5 a 9, tedy sond umístě-
ných na spodní části odpadní šachty. Tyto hodnoty odpovídají 
průměrné hodnotě, která se vyskytla za celkový měřený čas 
pro daný průtok a sondu. Jak je patrné z obr. 7, při vyšších 
průtocích dochází ve vstupní části k podtlaku, v ohybu pak 
k přetlaku a před rozšířením před vodorovnou odpadní štolou 
k velmi výraznému podtlaku. Dochází tak ke značnému na-
máhání celé odpadní soustavy. 

Obr. 7. Průběh tlaku sond 1, 5, 9 – varianta 4

Závěr
V rámci výzkumu šachtového přelivu na vodním díle Les 

Království byl postaven model v měřítku 1 : 36,04. Cílem 
bylo analyzovat chování a kapacitu přelivu za různých tech-
nických úprav, porovnat tyto hodnoty s výsledky získanými 
analytickou metodou a vyhodnotit a podrobněji poznat tlako-
vé poměry v odpadní šachtě. 

K určení shody kapacity dosažené modelem a výpočtem 
byly použity konzumční křivky. Ty relativně potvrdily od-
povídající výsledky, avšak poukázaly i na určité skutečnosti, 
které jsou významné pro výslednou kapacitu přelivu (tvar 
skutečného terénu, zakřivení proudnic u opěrné zdi, nerov-
noměrné rozložení nátoku do šachtového přelivu, umístění 
česlí, usměrňovací prvky). Jde především o vliv usměrňova-
cích prvků na začátku šachty. Modelem bylo zjištěno, že le-
votočivé zakřivení mělo proti pravotočivému znatelný vliv na 
snížení kapacity bezpečnostního přelivu, a to až o 30 %. Toto 
snížení kapacity je připisováno na vrub půdorysně nesymet-
rického zpětného ovlivnění vody proudící v odpadním kole-
nu i s ohledem na nerovnoměrný nátok na přelivnou hranu. 
Stejně tak měla nepříznivý vliv i instalace desky zamezující 
svislé proudění kolem přelivu. Tento rozdíl se však pohybo-
val již pouze kolem 5 %.

Díky nainstalovaným piezometrickým sondám byla zís-
kána podrobná data o průběhu tlaku v odpadní šachtě. Byla 
lokalizována nejzatíženější místa, především konec odpadní 
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šachty před rozšířením. Naopak, tlakově nejméně namáhaná 
místa byla identifikována za vstupní částí do šachty bezpeč-
nostního přelivu. Celkově největším tlakům je pak odpadní 
šachta vystavena při použití usměrňovačů proudění. Místy 
byly naměřeny hodnoty až třikrát větší než v případě bez je-
jich použití. Tento vyšší tlak přispívá k celkové tlakové sta-
bilitě, je menší možnost vzniku tlakových pulsací a vzniku 
nežádoucích podtlaků.

Článek vznikl za podpory projektu DF11P01OVV009 
Ministerstva kultury ČR „Metodika a nástroje ochrany 
a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi“.
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Analýza chování hybridních nosníků 
ze skla a oceli
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Úvod
Intenzivní vývoj a výzkum v poslední době výrazně posu-

nul možnosti využití skla jako materiálu pro nosné konstruk-
ce; především se používá tepelně upravované sklo, které má 
lepší mechanické vlastnosti. 

Nevýhodou skla je malá pevnost v tahu a možné porušení 
křehkým lomem, které nastává náhle, bez předchozího varo-
vání. Naopak výhodou je kromě transparentnosti relativně 
vysoká pevnost v tlaku. Snaha o zvýšení pevnosti v tahu skle-
něného nosného prvku vede k výzkumu hybridních prvků, ve 
kterých je tah přenášen jiným materiálem, jako je např. ocel, 
vyztužený beton, dřevo, uhlíková vlákna. Další významnou 
výhodou těchto hybridních konstrukcí je vyšší zbytková 
únosnost prvku, a tím i vyšší míra bezpečnosti celé konstruk-
ce, neboť po porušení skleněných tabulí je hybridní nosný 
prvek schopen alespoň částečně přenášet minimální zatíže-
ní. Spojením skla s jiným materiálem je tak možné vytvořit 
nový konstrukční prvek s vyšší tuhostí a únosností v porov-
nání s čistě skleněnými nosnými prvky, přičemž je zachována 
transparentnost [1], [2].

Předložený článek představuje výsledky experimentálního 
výzkumu hybridních nosníků průřezu I se skleněnou dělenou 
stojinou a ocelovými pásnicemi. Chování hybridního nosníku 
při zatížení popisuje analytický model založený na analogii 
s příhradovým nosníkem. Model představuje zjednoduše-
nou metodu použitelnou pro návrh hybridních nosníků, která 
umožňuje stanovit maximální přípustný ohybový moment, 
deformaci a maximální smykové napětí v lepené vrstvě, která 
spojuje skleněnou stojinu s ocelovými pásnicemi. 

Experimentální výzkum
Bylo vyrobeno šest hybridních nosníků, lišících se typem 

spoje mezi ocelovými pásnicemi a skleněnou stojinou, po-
čtem skleněných tabulí, ze kterých byla stojina nosníku se-
stavena, typem spojení jednotlivých skleněných tabulí mezi 
sebou a druhem použitého lepidla. Nosníky byly vyrobeny 
v laboratoři Fakulty stavební ČVUT v Praze. Pro lepený spoj 
mezi ocelovými pásnicemi a skleněnou stojinou bylo na zá-
kladě předchozích zkoušek vybráno akrylátové a polyureta-
nové lepidlo. Před aplikací lepidla byl povrch obou materiálů 
(skla, oceli) zbaven mechanicky hrubých nečistot, odmaštěn 
a vysušen. Povrchová úprava ocelových pásnic z výroby byla 
odstraněna broušením. K jemnému dobroušení byl použit 
brusný pás. Před samotným nanášením lepidla bylo třeba 
povrch ocelové pásnice i skleněné stojiny aktivovat nátěrem 
vybraným podle doporučení výrobce lepidel.

Varianty hybridního nosníku
Vyzkoušeny byly dvě varianty přípoje mezi pásnicemi a 

stojinou. Přípoj č. 1 (obr. 1a) byl vytvořen přilepením skleně-
né stojiny přímo k ocelové pásnici 10 x 100 mm (ocel S235). 
Skleněná stojina byla z třívrstvého tepelně zpevněného skla 
tl. 3 x 8 mm. Lepidlo bylo naneseno po celé délce ocelové 
pásnice. Požadovaná tloušťka lepidla byla zajištěna dřevěný-
mi distančními vložkami o tl. 3 mm. 

Přípoj č. 2 (obr. 1b) byl sestaven z ocelové pásnice 10 x 100 
mm doplněné přivařeným profilem U 40/35/4 ohýbaným za 
studena (ocel S235). Do drážky, kterou profil U vytvořil, byl 
vložen polyamidový distanční pásek tl. 8 mm, na který byla 
ustavena skleněná tabule stojiny. Pásek slouží k oddělení skla 
a oceli a omezuje vznik lokálních špiček napětí ve skle v ob-
lasti podpor a v místech působícího zatížení. Skleněná stojina 
byla z dvouvrstvého tepelně zpevněného skla tl. 2 x 12 mm. 
Lepidlo bylo naneseno po celé délce podélných spár (z obou 
stran), které vznikly mezi skleněnou stojinou a ocelovým 
profilem U. Tloušťka lepidla byla vzhledem k imperfekcím 
ocelového profilu i skleněné stojiny po ustavení a vymezení 
spár 2-4 mm (obr. 1).

Pět nosníků mělo sestaveno skleněnou stojinu z pěti pa-
nelů, u jednoho nosníku byla stojina tvořena třemi panely 
(tab. 1). Stykování skleněných tabulí po délce nosníku bylo 
buď pouze na sraz s mezerou 12,5 mm, nebo pomocí přeplá-
tování, tj. styk na pero a drážku.

a)                                          b)
Obr. 1, Příčný řez nosníkem

a – přímý spoj, b – spoj s profilem U

Schéma zkoušek
V Experimentálním centru FSv ČVUT bylo odzkoušeno 

celkem šest zkušebních hybridních nosníků. Nosníky o cel-
kové délce 4,25 m se vzdáleností podpor 4,05 m byly zatíže-
ny dvojicí osamělých sil (obr. 2). Uprostřed rozpětí a v místě 
podpor byl nosník příčně držen proti ztrátě příčné a torzní sta-
bility. Působiště osamělých břemen bylo zvoleno s ohledem 
na stykování skleněných tabulí stojiny tak, aby břemena ne-

Článek popisuje experimentální analýzu hybridních nosníků složených z ocelových pásnic a dělené skleněné stojiny. Na 
základě výsledků zkoušek byl ověřen analytický model těchto nosníků založený na analogii s příhradovým nosníkem.

Analysis of hybrid glass-steel beams

The article describes the experimental analysis of hybrid beams composed of steel flange sand discontinuous glass webs. 
The analytical model of hybrid beams based on truss analogy was verified by experimental results. 
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působila v místě spáry. Nosníky byly zatěžovány plynule až 
do porušení, tj. do vzniku první praskliny v některé ze skleně-
ných tabulí stojiny. Následně byla určena zbytková únosnost 
nosníků a popsán rozvoj trhlin ve skleněné stojině. V průběhu 
zkoušek byla zaznamenávána působící síla, svislá deformace 
uprostřed rozpětí a pod působícími břemeny. K nepřímému 
měření napětí ve skleněné stojině a v ocelových pásnicích 
byly použity tenzometry typu LY11-10/120.

Obr. 2. Statické schéma nosníku

Vzhledem k průběhu chování nosníků při zatěžování bylo 
na nosníky dodatečně osazeno zařízení snímající postupné 
natáčení skleněných tabulí stojiny. K měření byla použita ví-
cekanálová měřící technika značky Dewetron, na kterou byla 
napojena i vysokofrekvenční kamera, snímající průběh jed-
notlivých zkoušek rychlostí 100 snímků za vteřinu paralelně 
s ostatními měřenými veličinami. Záběry z kamery propojené 
s časovou osou a s průběhem napětí nebo deformace pomoh-
ly při vyhodnocení experimentů zejména s určením počátku 
vzniku praskliny ve skleněné stojině a jejím rozvojem 
v průběhu dalšího zatěžování.

Výsledky zkoušek
Vyhodnocení naměřených veličin bylo provedeno v řezech   

a ‚, viz obr. 2, tzn. uprostřed rozpětí a v místě rozhraní první-
ho a druhého panelu stojiny. Ve všech případech, bez ohledu 
na typ přípoje (přímý spoj mezi stojinou a ocelovými pásni-
cemi nebo spoj s pomocným profilem U) a provedení styku 
mezi skleněnými tabulemi stojiny, docházelo v průběhu za-
těžování k natáčení skleněných tabulí a deformaci ocelových 
pásnic. Rotace tabulí je způsobena posouvající silou, resp. 
narůstajícím smykovým tokem mezi ocelovými pásnicemi a 
skleněnou stojinou. K porušení hybridního nosníku s dělenou 
stojinou nedošlo v místě s maximálním momentem, jako by 
tomu bylo u hybridních nosníků s celistvou stojinou. Celko-
vý souhrn naměřených veličin pro všechna zkušební tělesa je 
uveden v tab. 1.

Tab. 1. Výsledky zkoušek

Průřez Značení Lepidlo
Mmax  

[kNm]
wmax 

[mm]

ND1
akrylát

20,5 6,9

ND2 35,81 12,11

ND3 poly- 
uretan

21,0 24,0

ND4 23,3 30,6

ND5

akrylát

85,3 33,3

ND6 96,22 32,32

1) vzájemné spojení skleněných tabulí realizováno využitím suchého 
   spoje na pero a drážku
2) stojina nosníku sestavena ze tří stejně dlouhých skleněných panelů 

Analytický model – příhradová analogie
Při zkouškách bylo pozorováno, že hybridní nosník s ne-

tuhým smykovým spojem mezi dělenou stojinou a pásnice-
mi se při zatížení chová spíše jako příhradová konstrukce na 
rozdíl od nosníků, jejichž stojina je celistvá [3]. V důsledku 
elastického smykového spojení pásnic se stojinou a nespojité 
skleněné stojiny dochází k nerovnoměrnému rozdělení napě-
tí, což má za následek rotaci jednotlivých skleněných pane-
lů. Na základě zkoušek, z mechanizmu porušení zkušebních 
nosníků a z jejich celkové deformace byl analytický model 
vyšetřovaných nosníků založen na příhradové analogii. Hyb-
ridní nosník byl převeden na idealizovanou pružnou pruto-
vou soustavu, ve které představují ocelové pásnice horní a 
dolní pás příhradového nosníku a skleněné panely jsou na-
hrazeny tlačenými diagonálami (obr. 3). Takto zjednodušená 
konstrukce umožňuje snadné určení vnitřních sil mezi jed-
notlivými prvky hybridního nosníku (ocelové pásnice, dělená 
skleněná stojina). Model byl publikován v [4].

Obr. 3. Analytický model – idealizovaná pružná konstrukce [4]

Vnitřní síly
Idealizovaná příhradová soustava byla zatížena stejným 

způsobem jako zkoušené nosníky. Následující postup výpo-
čtu vnitřních sil byl odvozen pro nosníky s pomocným  pro-
filem U (obr. 1b). Maximální ohybový moment a posouvající 
sílu na prostém nosníku vypočteme známým způsobem:

 – maximální ohybový moment

                                 MEd = PEd . a ; (1)

– posouvající síla 

                             
   VEd = PEd , (2)

kde PEd je zatížení, a vzdálenost mezi podporou a působištěm 
zatížení.

Z ohybového momentu lze vyjádřit normálovou sílu půso-
bící v pásnici (v úseku mezi břemeny)

                                     MEd                             Nf = ——, (3)
                                      h 

kde h je vzdálenost těžišť ocelových pásnic.

Smykový tok mezi stojinou a pásnicemi roste s narůstají-
cím zatížením. Vodorovný smykový tok Tx způsobuje mo-
ment ve skleněné stojině, ale nevyvolává opačný moment ve 
spoji mezi stojinou a pomocnými profily. Z důvodu přídav-
ných smykových napětí ve vrstvě lepidla dochází na okrajích 
skleněných tabulí k tahu, resp. k tlaku, v protilehlých rozích 
tabule. Předpokládané výsledné rozdělení napětí na hybrid-
ním nosníku je znázorněno na obr. 4 [4].

 

Obr. 3.Analytický model – idealizovaná pružná konstrukce [4]
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Obr. 4. Analytický model  
– převod vnějších sil na skleněném panelu [4]

Napětí v lepené vrstvě
Lepený spoj, jak zkoušky prokázaly, je nejslabší kompo-

nentou hybridního nosníku, proto je chování této části věno-
váno nejvíce prostoru. Největší napětí v tomto spoji je v mís-
tě maximální posouvající síly, tj. v průřezu�, viz obr. 2.

Výsledné smykové napětí, působící na vrstvu lepidla, je zá-
vislé na typu průřezu, resp. použité variantě přípoje. Lepený 
spoj je namáhán rovnoběžným smykovým napětím a kolmým 
smykovým napětím. V průřezu s profilem U působí obě tyto 
složky napětí v rovině lepidla, kdežto v průřezu s přímým 
spojem jde o prostorové namáhání. 

Rovnoběžný smykový tok mezi pásnicí a stojinou lze vy-
počítat podle vztahu

                                 
p

dE
x L

a
h

P
T ⋅= , (4)

kde Lp je délka skleněných panelů.

Svislý smykový tok mezi pásnicí a stojinou předpokládá 
lineární rozdělení napětí (obr. 3) a lze ho vypočítat jako

                                
p

dE
Vz L

P
T

⋅
=

2
, . (5)

Jelikož normálová síla v pásnici a rovnoběžný tok v lepené 
vrstvě působí v jiné vzdálenosti od těžiště, vzniká přídavný 
moment Me, který můžeme vypočítat jako

                             
eLTM pxe ⋅⋅−= . (6)

Druhý přídavný moment je způsoben posunem smykové 
síly VEd  do vzdálenosti Lp/6 od okraje panelu stojiny, kdy

                             
6pdEa LPM ⋅= . (7)

Součtem obou momentů je dán celkový moment Mecc ply-
noucí z excentricity

                            aeecc MMM += . (8)

Tento moment způsobuje přídavný kolmý smykový tok Tz,M 
ve vrstvě lepidla, který může být vyčíslen jako

                         
)2(

4
, aLL

MT
pp

ecc
Mz ⋅−

⋅
= . (9)

Celkový kolmý smykový tok vznikne součtem obou hod-
not svislých smykových toků

                              
MzVzz TTT ,, += . (10)

Celkový smykový účinný tok TR,Ed ve vrstvě lepidla je 
součtem obou smykových toků Tx , Tz. V průřezu s pomoc-
ným profilem U můžeme provést úhlový součet složek smy-
kového toku

                         
22

, zxdER TTT += . (11)

Smykové napětí ve vrstvě lepidla lze vypočítat v závislosti 
na typu průřezu. Obecně lze definovat napětí jako podíl smy-
kového toku a výšky lepené vrstvy.Ve spoji s profilem U je 
výška lepené vrstvy rovna hloubce zapuštění skleněné stojiny 
v profilu U, tedy

                            lepení

dER
dER h

T
⋅

=
2

,
,τ , (12)

kde hlepení  je výška lepené vrstvy.

Napětí v kontrolovaných průřezech
Kontrolované průřezy jsou vyznačeny na obr. 2 číslem  

a �.V průřezu působí největší ohybový moment a nulová 
posouvající síla, v průřezu �působí největší posouvající síla 
a příslušný moment.

Uprostřed nosníku (průřez ) lze napětí v oceli vypočítat 
přímo z normálové síly určené ze vztahu (1), a to jako

                                
A

N f
sx =1,,σ , (13)

kde A je plocha pásnice.

Skleněná stojina uprostřed nosníku přenáší pouze případný 
moment Me, definovaný podle vztahu (6)

                                 eg MM =1, . (14)

Z momentu vypočítáme napětí ve skle 

                               
g

g
gx W

M 1,
1,, =σ , (15)

kde Wg je průřezový modul skleněné stojiny.
Na rozhraní prvního a druhého panelu stojiny je druhý kon-

trolovaný průřez. Zde je maximální napětí v lepidle a také ve 
skle. Nejdříve vypočítáme ohybový moment v místě průřezu 
�‚ tj.

                              pdEdE LPM ⋅=2, . (16)

Z ohybového momentu MEd,2 je možné vyjádřit normálovou 
sílu Nf,2 působící v pásnici pomocí vztahu (3). Napětí v oce-
li σx,s,2 pak lze stanovit stejně jako v průřezu , podle (13). 
Moment působící na stojinu je ovlivněn excentrickým připo-
jením, a tudíž momentem Mecc. Bezpečně však je možné uva-
žovat pouze s působením většího z momentů, a to přídavným 
momentem Me, definovaným podle vztahu (6)

                                    eg MM =2, . (17)

Napětí ve skle u tohoto průřezu poté můžeme vypočítat po-
mocí vztahu (15).
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Svislá deformace
Svislý průhyb hybridního nosníku se skládá ze dvou složek. 

První část je ∆w1, která je způsobena smykovým posunem ∆u 
mezi pásnicemi a stojinou a způsobuje zkosení α na části nos-
níku mezi podporou a působištěm zatěžovací sily (obr. 5).

 
Obr. 5. Svislé průhyby způsobené smykovou deformací ∆u[4]

Vodorovné smykové deformace ∆u se vypočítají ze smyko-
vého toku mezi pásnicí a stojinou a z geometrických a mecha-
nických vlastností vrstvy lepidla [4] jako

                            
Gh

dT
u

lepení

lepeníx

⋅⋅

⋅
=∆

2  
, (18)

kde dlepení  je tloušťka lepené vrstvy, G proměnný smykový 
modul lepidla.

Výpočet svislého průhybu ∆w1 lze stanovit podle vztahu

                               
h

Luw
⋅
⋅∆⋅

=∆
3

2
1 , (19)

kde L je rozpětí nosníku, h vzdálenost těžišť ocelových 
pásnic.

Tato první složka svislého průhybu je závislá na smyko-
vém modulu G lepidla ve spoji mezi pásnicemi a stojinou. 
Poddajné akrylátové lepidlo SikaFast 5211, která bylo pou-
žito při výrobě nosníků, má nelineární pracovní diagram [5]. 
Pro potřeby analytického výpočetního modelu bylo potřeba 
modifi kovat smykovou tuhost lepidla, která se mění podle na-
pjatosti lepené vrstvy, a to podle vztahu (20), viz [3],

                                
γ

τ
tan

=G . (20)

Z pracovního diagramu lepidla ve smyku byly odvozeny 
mocninné rovnice metodou nejmenších čtverců a postupnou 
iterací. Rovnice byly odvozeny pro každý typ průřezu, jelikož 
napětí i chování je pro každý typ průřezu jiné, tzn. představují 
vztah napjatosti a tuhosti pro určitý lepený spoj. Mocninnou 
rovnici lze zapsat v obecném tvaru

                                   G = x.y. (21)

Rovnice nelineární smykové tuhosti lepené vrstvy G prů-
řezu s profi lem U byla na základě experimentů pro použité 
lepidlo odvozena jako

                                 G = 8,5.–0,61. (22)

Obdobně pro průřez s přímým spojem platí 

                                 G = 6,1.–0,61. (23)

Druhou část svislého průhybu ∆w2 je možné určit podle 
ohybové tuhosti nosníku skládajícího se ze dvou ocelových 

pásnic s dokonalou smykovou tuhostí, tzn. bez skleněné sto-
jiny. Průhyb je odvozen pro prostý nosník s břemeny ve čtvr-
tinách rozpětí jako

                        IE
LP

w dE

⋅⋅

⋅⋅
=∆

384
11 3

2 . (24)

Celková svislá deformace je součtem obou složek

                        21 www ∆+∆=∆ . (25)

Porovnání výsledků analytického modelu 
s experimenty

Porovnání normálového napětí a svislých deformací s hod-
notami vypočtenými na základě zmíněného analytického mo-
delu bylo provedeno samostatně pro nosník s přímým spojem 
a se spojem pomocí profi lu U vždy ve dvou rozhodujících ře-
zech – uprostřed rozpětí v řezu  a v místě řezu �‚ na obr. 2. 
Vzhledem k chování nosníků při zatížení byly pro porovnání 
použity pouze hodnoty normálového napětí a svislé deforma-
ce naměřené do vzniku první trhliny ve skle či do porušení 
lepeného spoje mezi pásnicí a stojinou. 

Závislost napětí na ohybovém momentu pro ocelovou 
pásnici v řezu  a v řezu �‚ pro nosník se spojem pomocí 
profi lu U je znázorněnana obr. 6. Z grafů vyplývá, že modifi -
kovaný analytický model s uvažováním nelineární smykové 
tuhosti lepidla zachycuje s bezpečnou rezervou (12 %) cho-
vání nosníku.

Obr. 6. Závislost napětí na ohybovém momentu v ocelové pásnici 
nosníku se spojem pomocí profi lu U

Napětí ve skle je výrazně větší v krajním poli (průřez � ), 
což odpovídá teorii příhradové analogie, na které byl výpo-
čet vnitřních sil založen. Modifi kovaný analytický model je 
méně přesný uprostřed nosníku, kde vypočtené napětí je větší 
než naměřené o 24 %. Největší napětí je podle modelu vypo-
čteno s dostatečnou přesností (rozdíl do 7 %), (obr. 7).

Obr. 7. Závislost napětí na ohybovém momentu ve skleněné stojině
nosníku se spojem pomocí profi lu U

průřez �  – okraj

průřez  – střed

průřez �  – okraj

průřez  – střed
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Porovnání závislostí svislé deformace na ohybovém mo-
mentu hybridního nosníku se spojem pomocí profi lu U pro 
hodnoty vypočtené pomocí neupraveného a modifi kovaného 
analytického modelu (tj. konstantní modul ve smyku G a pro-
měnný smykový modul G lepidla) a hodnotami deformace 
naměřenými při experimentech je na obr. 8. 

Obr. 8. Závislost svislé deformace na ohybovém momentu 
pro nosník se spojem pomocí profi lu U

Svislá deformace, vypočtená pomocí modifi kovaného ana-
lytického modelu s uvažováním nelineární smykové tuhosti, 
je v průměru o 2,1 % vyšší než experimentálně stanovená 
svislá deformace. Vypočtený smykový modul pro maximální 
ohybový moment je G = 6,2 MPa. Rozdíl mezi průhybem vy-
počteným s konstantním smykovým modulem G = 28 MPa a 
průhybem naměřeným je 124 %.

Podobně je na obr. 9 porovnána závislost svislé deformace 
na ohybovém momentu nosníku s přímým spojem, opět pro 
konstantní modul lepidla ve smyku G, modifi kovaný analy-
tický model s proměnným smykovým modulem a hodnotami 
deformace z experimentů.

Obr. 9. Průřez s přímým spojem – průhyb nosníku

Průhyb vypočtený podle modifi kovaného analytického mo-
delu s uvažováním nelineární smykové tuhosti je v průměru 
o 2,4 % vyšší než průhyb naměřený v průběhu experimentu. 
Vypočtený smykový modul pro maximální ohybový moment 
je G = 23,2 MPa. Smykový modul je řádově větší než u před-
chozího přípoje, je to způsobeno rozdílným namáháním. Po-
délná napjatost lepené vrstvy reprezentuje pouze rovnoběžný 
smykový tok, který je výrazně menší než tahový smykový 
tok. Pro tento přípoj v běžné inženýrské praxi není potřeba 
modelovat mocninný průběh smykového modulu, postačí vý-
počet s konstantním modulem (G = 28 MPa). Rozdíl mezi 
průhybem vypočteným s konstantním smykovým modulem a 
průhybem naměřeným je 11 % (obr. 9).

Závěr
V článku byly shrnuty výsledky zkoušek hybridních nos-

níků s ocelovými pásnicemi a dělenou skleněnou stojinou. 
Byly experimentálně ověřeny dvě varianty připojení ocelové 
pásnice ke skleněné stojině (přímý spoj a spoj s pomocným 
profi lemU) a dva druhy stykování jednotlivých panelů stoji-
ny po délce nosníku. Na základě mechanismu porušení byl 
ověřen analytický model založený na příhradové analogii. 
Z porovnání analytického řešení s výsledky zkoušek vyplývá, 
že model je použitelný pro zjednodušený předběžný návrh 
hybridních nosníků. 

Hybridní nosníky z oceli a skla představují nový typ nos-
ného konstrukčního prvku, který splňuje požadavky současné 
architektury na transparentnost a lehkost současně s dostateč-
nou únosností, zbytkovou únosností a bezpečností návrhu. 
Rozsáhlý experimentální výzkum, který byl proveden v Ex-
perimentálním centru FSv ČVUT, prokázal rovněž vhodnost 
použití polymerových lepidel na spoj mezi ocelovými pás-
nicemi a skleněnou stojinou, který zajišťuje spolupůsobení 
obou materiálů. Vzhledem k malé pevnosti skla v tahu pak 
tuhá pásnice v systému funguje jako výztužný prvek. Po vzni-
ku prvních trhlin ve skleněné stojině, které se šíří vždy na 
tažené straně nosníku, dokáže ocelová pásnice částečně po-
hlcovat lomovou energii a bránit tak rychlejšímu šíření trhlin 
ve skle.

Článek vznikl za podpory projektu GA ČR č. 14-17950S 
„Spolupůsobení skleněných desek spojených polymerní 
vrstvou“.
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Úvod 
Současná péče o historické stavební památky zahrnuje i 

stavebně historický průzkum včetně zjištění stavu zkoumané 
památky nebo jejích vybraných částí.  Komplikovanou a ná-
ročnou úlohou je průzkum vnitřní struktury kamenných bloků 
v historických konstrukcích, který se někdy provádí sondáží. 
Obecně převládá snaha sondážní průzkum a jeho rozsah mini-
malizovat, protože vždy jde o destruktivní způsob průzkumu. 
Proto se stále častěji uplatňují metody, které poskytují dosta-
tečné množství informací bez nutnosti zasahovat do hmotné 
podstaty památky. Identifikace a správná interpretace stavu 
konstrukcí je pro prodloužení životnosti stavební památky a 
pro stanovení správného postupu její obnovy často zásadní.

V oblasti nedestruktivního testování se v posledních letech 
významně rozvíjí přístrojová technika a objevují se neinva-
zivní techniky, které otevírají nové možnosti pro nedestruk-
tivní stavebně historické průzkumy (SHP) kamenných kon-
strukcí.  Jejich funkcí je nejen dokumentace objektu a jeho 
historického vývoje, ale i objektivní posouzení jeho stavu a 
současně stanovení priorit a příprava podkladů pro obnovu a 
rekonstrukci [1], [2]. Jde o techniky, které většinou využívají 
interakci určitého typu vlnění, resp. záření (např. mechanické 
nebo elektromagnetické) se zkoumaným materiálem. Mezi 
techniky, které se již uplatňují, nebo teprve začínají nacházet 
uplatnění při průzkumu konstrukcí, patří průzkumové meto-
dy, jako je georadar nebo impakt echo. Georadar nebo také 
pozemní radar (GPR – Ground Penetrating Radar) je přístroj 
využívající elektromagnetické záření k průzkumu a násled-
nému zobrazování vnitřní struktury pod povrchem. Metoda 
impakt echo patří mezi techniky umožňující detekci trhlin 
v homogenních i nehomogenních materiálech, např. v betonu 
[3], [4].

n Ultrazvuk
Zkoumání konstrukcí či obecně památek, zhotovených z ka-
mene (případně jiných materiálů, jako je např. keramika, mal-
toviny, beton), ultrazvukem jako nedestruktivní, resp. neinva-

zivní průzkumovou metodou, je v zahraničí i u nás poměrně 
známé a využívá se delší dobu [4], [5]. Ultrazvukové (nebo 
obecně mechanické) vlnění se může šířit ve všech skupen-
stvích, což umožňují vazebné síly mezi jednotlivými části-
cemi daného prostředí (kmity se přenášejí z jedné částice na 
okolní). V plynném nebo kapalném prostředí se ultrazvuk šíří 
pouze jako podélné neboli longitudinální vlnění (amplituda 
je rovnoběžná se směrem postupu vln). V pevných látkách 
vzniká i příčné neboli transverzální vlnění (amplituda je kol-
má na směr postupu vln) [6].

Transmisní ultrazvukové (UZ) průzkumové metody jsou 
založeny na měření průchodu vlnění (podélného, longitudi-
nálního vlnění) zkoumaným materiálem (obr. 1). Při měření 
se na povrch protilehlých ploch nebo na povrch stejné plo-
chy zkoumaného objektu umístí zdroj ultrazvuku (vysílač) 
a přijímač. Jako základní měřicí veličina se přitom využívá 
rychlost přechodu ultrazvukového signálu. Vlastním měře-
ním lze zjistit čas přechodu signálu daným místem. Rychlost 
se vypočítává jako podíl dráhy (vzdálenosti měřicích sond) a 
naměřeného času [6], tj.

                                      vuz = d/tuz , (1)

kde vuz je rychlost ultrazvuku (rychlost šíření longitudinál-
ních, tzv. primárních vln), 

           d – vzdálenost,
          tuz – čas přechodu signálu. 

Obr. 1. Schéma měření ultrazvukem v transmisním uspořádání
 Cílem je změřit čas tuz  přechodu signálu zkoumaným objektem 

o tloušťce d (vzdálenost mezi měřicími sondami) podle rovnice (1).

Článek je zaměřen na porovnání diagnostických metod vyzkoušených na části lícového kamenného zdiva pražského 
Karlova mostu. Vybrané nedestruktivní techniky povrchového ultrazvukového měření, impakt echa a georadaru 
s vysokým rozlišením se na území České republiky k diagnostikovaní stavu historických konstrukcí běžně nepoužívají. 
Uvedené výsledky ukazují přínos i omezení jednotlivých technik, a zároveň zdůrazňují význam jejich kombinace. 

The potential of non-invasive survey of Charles Bridge’s building structure of sandstone 
blocks

The article compares several diagnostic methods tested on part of the face stone masonry of Charles Bridge in Prague. 
The selected non-destructive techniques of surface ultrasonic, impact-echo and high-resolution georeadar measurements 
are not commonly used to diagnose the condition of historic structures in the Czech Republic. The achieved results 
manifest the benefits as well as the limitations of individual techniques, but, at the same time, stress the importance of 
their mutual combination.

Možnosti neinvazivních průzkumů stavební 
konstrukce z pískovcových bloků na Karlově mostě
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Jako další veličiny hodnocení, resp. charakteristiky, se vy-
užívá amplituda vlnění (utlumení signálu), tvar signálu, popř. 
měření distribuce frekvencí ultrazvukového vlnění (odezva 
ve zkoumaném materiálu na primární vlnění pocházející 
z jeho zdroje).

Rychlost přechodu vlnění závisí na typu materiálu. Je 
ovlivněna jeho složením (např. mineralogickým složením 
u hornin), pevností (stmelením), pórovitostí a v určitém in-
tervalu je pro daný materiál charakteristickou veličinou [6].

V masivnějších, kompaktnějších horninách s vyšší pev-
ností a nízkou pórovitostí je rychlost ultrazvuku vyšší než 
v horninách poréznějších, obvykle i méně stmelených. Tato 
závislost se uplatňuje a využívá při porovnávání nepoško-
zené, nezvětralé horniny s degradovanou horninou stejného 
typu. V degradovaných kamenných objektech je rychlost 
ultrazvuku nižší než v nepoškozených, „zdravých“, objek-
tech či v jeho částech. V místech, kde došlo např. působením 
povětrnosti ke změně vlastností původní horniny, tj. snížení 
pevnosti a zvýšení pórovitosti, je signál zpomalený, utlume-
ný nebo deformovaný. Podobný vliv může mít i přítomnost 
nehomogenních míst a při větších poruchách (např. praskli-
nách) bývá signál utlumený úplně [6].

n Impakt echo
Technika je založena na šíření mechanického vlnění pevným, 
elastickým a izotropním materiálem, vyvolaným vnějším 
jednorázovým mechanickým impulsem. Tento impuls je ge-
nerován zdrojem nárazu (např. kladívkem, dnes častěji elekt-
romechanickým zdrojem) a šíří se materiálem do té doby, než 
dosáhne materiálového rozhraní nebo nehomogenity. Pokud 
je takového místa dosaženo, je část energie odražena nazpět a 
vrací se materiálem k povrchu, kde je umístěn zdroj impulsu i 
detekční systém. Po dosažení povrchu materiálu způsobí kon-
trast impedancí materiál-vzduch novou reflexi a cesta pulsu 
se opakuje několikrát po sobě až do doby, kdy je jeho energie 
vyčerpána [7], [8].

Na rozhraní materiál-vzduch dochází k téměř úplné reflexi 
vlny, proto se technika impakt echo přednostně používá pro 
lokalizaci defektů v pevných látkách. Analýza získaných dat 
předpokládá převedení změřených časových domén pomocí 
Fourierovy transformace na spektrum amplitud v závislosti 
na frekvenci. Cílem je stanovení dominantních frekvencí. Z 
hodnoty frekvence o dané amplitudě lze pak stanovit hloubku 
reflektujícího místa na základě znalosti rychlosti šíření vlny 
testovaným materiálem [3], [4].

Obr. 2. Princip metody impakt echo

Mechanický impuls vybudí ve vzorku vlnění na vlastní 
frekvenci a na vyšších harmonických frekvencích, které však 
závisí především na rozměrech a materiálových vlastnostech 
komponent. Na rozhraní prasklina-kámen dochází k odrazu 
vlnění zpět na detektor [4].

n Georadar 
Georadarový přístroj (GPR) je schopen detekovat podpovr-
chové anomálie způsobené změnou hodnot dielektrických 
konstant jednotlivých vrstev hornin a půd až do hloubky 
50 m. Pracuje na principu generování, transmise, propaga-
ce, reflexe a detekce diskrétních vysokofrekvenčních elek-
tromagnetických pulsů [10]. Běžně dostupné antény GPR 
emitují krátké elektromagnetické pulsy (1-60 ns) v rozmezí 
30-3 000 MHz.

Vysílaná rádiová vlna se od prostředí částečně odráží, 
částečně jím prochází a částečně se absorbuje. Vzájemný 
poměr těchto jevů závisí na elektrických vlastnostech 
materiálů zkoumaných vrstev. Z výsledků analýzy detekované 
odražené vlny (radarogramu) je možné zjistit existenci před-
mětů a nehomogenit prostředí. V podstatě dochází k odrazu 
na rozhraní prostředí s různou dielektrickou konstantou, např. 
hornina-vzduch, hornina-voda [11].

Radarogram je výsledný softwarově zpracovaný dvojroz-
měrný obraz s osami x a y. Horizontální osa radarogramu x re-
prezentuje měnící se pozici antény, na vertikální ose y je zná-
zorněn časový průběh elektromagnetického pulsu materiálem 
k místu reflexe a zpět (two-way traveltime, TWT). Získaný 
čas se převádí na hloubku se znalostí rychlosti šíření vlny 
měřeným materiálem. Rychlost vlny může být vypočtena na 
základě známé tloušťky testovaného objektu nebo dodatečně 
odvozena odečtením ze zakřivení detekovaných hyperbol. 
Pokročilé programy dokonce umožňují vytvořit rychlostní 
profil šíření vlny, který zohledňuje měnící se fyzikální vlast-
nosti jednotlivých vrstev. 

Důležitým parametrem je rozlišení, kterého je měřicí sys-
tém schopen dosáhnout.  Tento parametr závisí především 
na frekvenci elektromagnetického vlnění, ale také může být 
ovlivněn charakteristikou materiálu. S rostoucí frekvencí je 
možné dosáhnout vyššího rozlišení, avšak klesá hloubka pe-
netrace vlnění a dochází k omezení hloubky, do které geora-
dar „vidí“ [12].

Obr. 3. Znázornění signálů georadaru tvořících radarogram
Přerušovaná křivka znázorňuje odezvu detekovaného signálu 
na přítomnost objektu nebo prostředí s odlišnou dielektrickou 

konstantou [14].

Lokalizace pískovcových bloků
Cílem studie bylo ukázat možnosti dostupných nedestruk-

tivních technik při průzkumu stavu zdiva tvořeného pískov-
covými bloky. Především bylo třeba posoudit možnost využi-
tí georadaru s vysokým rozlišením. Hlavní předností metody 
je možnost „vizualizovat“ vnitřní stav bloků nebo celých 
částí konstrukce (poruchy, vrstvy, rozhraní atd.) bez nutnosti 
invazivního zásahu. Techniky impakt echo a ultrazvuk slouží 
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jako doplňující a z části jako porovnávací měření. Výběr blo-
ků zahrnoval několik typů pískovcového kamene z různého 
období stavby a oprav Karlova mostu, u kterých se současně 
mohou vyskytovat defekty či nevhodná konstrukční řešení 
z minulých oprav. 

Předpokládá se, že původní pískovce z Karlova mostu mají 
stejný původ jako kameny použité při stavbě chrámu sv. Víta 
(jsou dohledatelné stavební informace). Jedním z původních 
je petřínský pískovec typicky tmavě hnědé barvy. Karlův 
most prošel řadou oprav, datovaných již od roku 1648. Po po-
vodni v roce 1748 byl k obnově použit žehrovický pískovec. 

Při velké povodni v roce 1890 byly použity další nepůvodní 
kameny, a to hořický pískovec a na spodních částech pilířů 
žula z Mrače. Během velkých oprav v období 1966-1975 byly 
vybrány pískovce z Broumovska – božanovský a libnavský. 
Božanovský pískovec pak byl opakovaně využit při opravách 
1986-1988 a v roce 2005. V roce 2007 byl poprvé využit 
pískovec z lokality Kocbeř, který je považován za odolný typ 
pískovce, vhodný do exteriérových podmínek [16], [17].

Měření se prováděla na pilíři č. 11 (obr. 3). Výběr byl kro-
mě výše zmíněných kritérií proveden i s ohledem na dobrou 
dostupnost plochy bez použití plošiny nebo lešení. Cílem 

Obr. 4. Spárořez pilíře č. 11 – referenční plocha zvolená pro nedestruktivní průzkum
Pro měření technikou impakt echo byly zvoleny jednotlivé kamenné bloky v řadě A, B a C. Měření georadarem bylo souvisle provedeno  

na blocích řady B [18].

Obr. 5. Pilíř č. 11 – zákres zkoumaných bloků pískovců
zelená – Libná, žlutá – božanovský, červená – Nehvizdy, modrá – hořický, bílá – petřínský (nejstarší typ pískovce na Karlově mostě)
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bylo zaznamenat co nejvíce údajů o stavu bloků různého 
typu kamene a majoritním zastoupení příložek z novodobých 
oprav zdiva. Bloky jsou značeny písmeny A, B, C podle řady, 
ve které jsou umístěny. Číslovány jsou zleva doprava od stě-
ny pilíře (obr. 4).  Typ a původ pískovců označuje barevné 
rámování a popis na obr. 5.

Metody a přístroje

Ultrazvuk
Měřilo se přístrojem Ultraschall-Messsystem UKS 14 

(Geotron, Pirna, D) s frekvencí 250 kHz. Jako spojovací ma-
teriál pro přiložení sond byl použit trvale plastický tmel na 
bázi silikonového kaučuku (bez přídavku změkčovadel).

Zdroj ultrazvuku i přijímač byl během povrchového měření 
přikládán na povrch pískovců v konstantní vzdálenosti 7 cm.

Impakt echo
K měření metodou impakt echo byla použita vývojová 

verze přístroje GEOTRON-DEM Messgerät, původně urče-

ná k měření tloušťky tunelových skořepinových konstrukcí 
z betonu. Měření prováděla specializovaná německá firma, 
která přístroj vyvinula. Jedinečnost vývojové verze spočívá 
v reprodukovatelném impaktu, vyvolaném jako mechanický 
impuls na povrchu materiálu pomocí elektromagnetické cív-
ky s kovovým impaktorem. Po dopadu impaktoru na povrch 
materiálu bylo vybuzeno  vlnění, které se na rozhraní vrstev 
následně odrazilo zpět s rozdílnými impedancemi (obr. 6). 
Záznam časových domén byl převeden pomocí Fourierovy 
transformace na záznam frekvencí o daných amplitudách. 
Vzhledem k dobré reprodukovatelnosti impaktu, znalosti 
frekvencí charakteristických pro zdroj impulsu a ze změ-
řených hodnot rychlosti šíření vln daným materiálem bylo 
možné v programu LightHouse IMPAKT stanovit anomální 
frekvence s výraznou amplitudou a díky nim vypočítat hloub-
ku míst, v nichž došlo k odrazu vlnění. Bloky, na kterých bylo 
provedeno měření technikou impakt echo, jsou vyznačeny na 
obr. 7.
Georadar

Měření bylo provedeno dvěma typy georadarů s různou 
frekvencí antén, tj. 1,6 GHz a 2 GHz. Obecně platí, že sig-
nál z antény o vyšší frekvenci proniká do menší hloubky, ale 
umožňuje dosáhnout vyššího rozlišení. V prvním případě to 
byl přístroj  od italské společnosti IDS se systémem Aladin 
v kombinaci s vysokofrekvenční bipolární anténou o nomi-
nální frekvenci 2 x 2 GHz (obr. 8), ve druhém případě geora-
dar SIR – 3000 s anténou 1,6 GHz. 

Výsledky 
Rozdílnými nedestruktivními technikami byly na shod-

ných referenčních blocích pilíře Karlova mostu získány vý-
sledky, které se ve většině případů potvrzují nebo doplňují.

Ultrazvuk
Výsledky získané pomocí měřicího systému Ultraschall-

-Messsystem UKS 14 byly shrnuty do tab. 1. Povrchovým 
ultrazvukovým měřením lze nedestruktivním způsobem zís-
kat informaci o rychlosti šíření ultrazvuku v povrchových 
vrstvách pískovce. Využitím frekvence 250 kHz bylo možné 
získat informace o šíření vln z hloubky 1,0-1,5 cm. Výsledky 
slouží především jako podpůrné hodnoty pro měření techni-
kou impakt echo. Obr. 6. Ukázka měření technikou impakt echo 

Obr. 7. Označení vybraných bloků pro měření ultrazvukovou sondou a technikou impakt echo
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Tab. 1. Výsledky získané ultrazvukovou sondou s frekvencí 250 kHz

Kvádr Původ pískovce
Frekvence antény 250 kHz

tkor [µs] Vp [ km·s-1]

5A Libná 22,9 3,15

2B Božanov 21,6 3,55

4B Nehvizdy 28,5 2,55

5B Božanov 22,9 4,00

6B Božanov 18,4 4,00

7B Hořice 18,4 4,00

4C Petřín 20,4 3,60

Impakt echo
Vybrané pískovcové bloky jsou uvedeny v tab. 1 a tab. 2, a 

to jak původní, tak bloky, u nichž byla vytipována přítomnost 
defektů nebo novodobějších oprav. Lokalizace hloubky míst, 
ve kterých docházelo k reflexi vlnění technikou impakt echo, 
byla stanovena na základě podpůrného měření ultrazvukem 
(tab. 1). Výsledky jsou shrnuty v tab. 2. Technikou impakt 
echo se podařilo detekovat příložky či defekty u pískovců 
2B, 5B, 6B a 4C (obr. 9). V případě hořického pískovce 7B 
se v hloubce 41 cm může usuzovat na defekt nebo na konec 
bloku. Ostatní kameny bez poškození jsou o cca 20 cm delší, 
a proto lze spíše předpokládat přítomnost defektu (obr. 10). 
O něco méně intenzivní zdvojený pík mezi 9-11 kHz odpo-
vídá příložce v hloubce 18-22 cm pod povrchem. Skutečnost, 
že odezva příložky je méně intenzivní než následný efekt, 
může svědčit o lepší soudržnosti a stavu propojení příložky 
a původního bloku v porovnání s příložkami božanovskými. 
Výsledky získané technikou impakt echo jsou dále diskutová-
ny s výsledky získanými georadarem, se kterými velmi dobře 
korespondují, a zároveň se do značné míry doplňují. 

Tab. 2. Výsledky z měření impakt echo a ultrazvukové sondy

Označení 
kamenného 
bloku

Původ 
pískovce Vp [km·s-1] Tloušťka [cm]

5A Libná 3,15 58

2B Božanov 3,55 16 /18

4B Nehvizdy 2,55 62

5B Božanov 4,00 18

6B Božanov 4,00 18

7B Hořice 4,00 41

4C Petřín 3,60 16

Georadar
Měření georadarem byla provedena na řadě bloků B pomo-

cí antén 2 GHz a 1,6 GHz. Antény se lišily hloubkou, do které 
mohou pronikat, a rozlišením. Vzhledem k tomu, že existuje ně-
kolik rovin informací, na které se tato práce zaměřila, je nutné 
pohlížet i na výstupy z jednotlivých antén na základě různých 
vstupních požadavků. Obě použité antény jsou vhodné pro sta-
novení tloušťky příložek a stanovení defektů. Zároveň se zdá, že 
zásadní změny v uspořádání bloků jsou viditelné pomocí obou 
systémů, viz efekt v případě pískovcového bloku Nehvizdy 4B, 
který byl i pomocí techniky impakt echo analyzován jako blok 
dlouhý 62 cm a georadarem u něj byla detekována porucha za-
čínající v hloubce přibližně 30 cm (tab. 2, tab. 3, obr. 11 až obr. 
13). U obou systémů s různými anténami je výsledný charakter a 
hloubka poruch porovnatelná.

Specializované programy, jakými jsou RADAN a GPR-SLI-
CE pro sekundární vyhodnocování dat, pomohou rozkrýt další 
informace, které při prvních základních úpravách dat mohou 
uniknout pozornosti. Zároveň je ovšem nutné provádět tyto ope-
race obezřetně s jasnou představou o tom, co každá matematická 
operace umí a jaká může mít omezení pro jednotlivé případy. 

Obr. 8. Ukázka měření georadarem na kamenné referenční řadě B z pískovcových bloků
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Obr. 9. Ukázka výstupu z měření technikou impakt echo na bloku 2B – příložka z božanovského pískovce 
Maximum s největší amplitudou odpovídá hloubce příložky v 16 cm pod povrchem.

Obr. 10. Ukázka výstupu z měření technikou impakt echo na bloku 7B
 S největší pravděpodobností jde o příložku z pískovce hořického. Maximum s největší amplitudou odpovídá defektu v hloubce 41 cm.  

Přítomnost intenzivnějšího zdvojeného lokálního maxima mezi 9-11 kHz odpovídá hloubce příložky 18-22 cm pod povrchem.
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Obr. 11. Výsledek měření anténou s frekvencí 2 GHz
 Data nejsou dodatečně softwarově zpracovávána (bloky v řadě B, kameny  1B- 8B, zleva doprava).

Obr. 12. Výsledek měření anténou s frekvencí 2 GHz 
Data jsou softwarově kompenzována přechod vzduch-kámen v horní části radarogramu (bloky v řadě B). Výsledný radarogram zahrnuje 

celou řadu bloků, tj. 1B-8B (zleva doprava).
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Tab. 3. Výsledky z měření GPR s anténami 1,6 GHz a 2 GHz

Označení 
kamenného 

bloku

Původ 
pískovce

Popis sledovaných 
jevů

Hloubka 
pozorova-
ného jevu 

[cm]

1B Libná
příložka, signál musí 
být zesílen více než u 

ostatních bloků
24

2B Božanov příložka 16-18

3B Božanov příložka 18

4B Nehvizdy defekt bloku 30-45

5B Božanov příložka 18

6B Božanov příložka 18

7B Hořice příložka a defekt 
bloku

1
 25-45

8B Hořice defekt bloku 28-45

Matematické operace, které mohou v určitých případech 
pomoci s jasnějším zobrazením útvarů pod povrchem, jsou 
v různé míře aplikovány a ukázány na obr. 14, kde horní ra-
darogram je standardně upraven – korekce nulového bodu, 
zároveň je použito nelineární zesílení signálu funkce Gain. 
Prostřední radarogram je upraven s použitím filtrů – korekce 
nulového bodu, nelineární zesílení signálu (funkce Gain) a 
Migrace. Na dolním radarogramu je aplikována korekce nu-
lového bodu, funkce Gain, Migrace a matematická operace 
Hilbertova transformace (HT). Oba matematické modely Mi-
grace a HT slouží pro převedení systému hyperbol na útvary, 
které tvarově odpovídají efektům ve struktuře kamene. 

Diskuze
Jak již bylo zmíněno, cílem zkoušení vybraných neinva-

zivních diagnostických technik na referenční ploše bylo ne-
jen „individuální“ testování možností a limitů jednotlivých 
metod, ale i jejich vzájemné porovnání a ověření případných 
výhod jejich kombinace pro odhalování skrytých poškození 
a konstrukčních detailů historického zdiva z pohledového 
kamene.   

Ultrazvukovou transmisi bylo možné využít pouze pro 
povrchové měření, protože na zkoumané ploše nelze měřit 
v „klasickém“ transmisním uspořádání. Povrchové měření 
neprokázalo v místech průzkumu poškození kamenných 
kvádrů. Pro zkoušení byla záměrně vybrána místa, na nichž 
nebyly viditelné defekty či poruchy povrchové struktury. 
Cílem bylo pokusit se o odhalení případných podpovrcho-
vých defektů, nikoli potvrzení defektů viditelných pouhým 
okem. Je však nutné konstatovat, že možnosti interpretace 
povrchového měření jsou v porovnání s běžně používaným 
transmisním uspořádáním do jisté míry omezené (poměrně 
nízká amplituda povrchové vlny) a neposkytují informace 
o případném hloubkovém poškození kamene. 

Metody impakt echo a georadar byly zaměřeny na dvě 
hlavní otázky – určení tloušťky kamenných bloků, zejména 
případných příložek, a identifikace a lokalizace poruch v ka-
menných kvádrech. Bylo dosaženo velmi dobré shody 
výsledků měření, ale u některých kvádrů byly detekovány 
efekty v odlišných hloubkách. Tyto diference jsou dále disku-
továny. U božanovských pískovců se výsledky měření meto-
dou impakt echo a georadaru shodují ve stanovení tloušťky 
kamenných příložek, která se pohybuje mezi 16-18 cm. Zadní 
strana (tloušťka) příložky z hořického pískovce byla georada-
rem určena v hloubce 16-18 cm. Technika impakt echo iden-
tifikovala nejvýraznější materiálové rozhraní v hloubce 41 cm. 
Méně výrazný efekt podle výsledků získaných technikou 
impakt echo je charakterizován zdvojeným lokálním maxi-
mem mezi 9-11 kHz, což odpovídá hloubce příložky 18-22 cm 
pod povrchem. Tento rozdíl lze nejspíše vysvětlit tak, že záliv-
ková hmota, vyplňující prostor mezi příložkou a kvádrem za 
ní, je zřejmě v dobrém kontaktu jak s doplňovaným kame-
nem, tak s příložkou z hořického pískovce. Proto se porucha 
v hloubce 41 cm projevuje maximem se silnější amplitudou 

Obr. 13. Výsledek měření anténou s frekvencí 1,6 GHz 
Data nejsou softwarově kompenzována (bloky v řadě B, kameny 1B- 8B. V horní části je ponechána typická bílá a černá linka, která je 

charakteristická při přechodu prostředí s výrazně odlišnými dielektrickými konstantami,
 tj. vzduch-kámen.
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proti příložce z hořického pískovce. U kvádru z pískovce 
Nehvizdy impakt echo ukazuje efekt (materiálové rozhraní) 
v hloubce 62 cm, zatímco obě antény georadaru zobrazují 
efekt (materiálové rozhraní) již v hloubce 30 cm. V těchto pří-
padech, kdy příložka dobře přiléhá, je omezení techniky im-
pakt echo kompenzováno georadarem, který pracuje na jiném 
principu sledování materiálových charakteristik různých roz-
hraní (rozdíl dielektrických konstant). Obě techniky jsou za 
určitých okolností schopny sledovat více jevů v různé hloub-
ce. Při významném odloučení vrstev a vzniku plošné praskli-
ny přes celý blok by mělo dojít k téměř totální reflexi vlnění 
v případě techniky impakt echo. Zjištěná skutečnost vytváří pro 
tento typ konstrukcí poměrně dobrý předpoklad nejen pro urče-
ní tloušťky příložky nebo kvádru, ale může poskytnout infor-
maci o kvalitě jejich propojení s podkladovým zdivem. Kombi-
nací obou technik lze pak získat poměrně dobrou představu o 
počtu i lokalizaci materiálových rozhraní nebo defektů.  

Závěr
Prezentované techniky ultrazvuk, impakt echo a georadar 

se řadí mezi velmi důležité neinvazivní metody průzkumu 
stavebních památek. U historického zdiva zhotoveného z po-
hledového kamene mohou sloužit zejména pro hodnocení sta-
vu podpovrchových vrstev kamene, identifikaci a lokalizaci 
míst s plošnými poruchami, jako jsou např. praskliny, nebo 
je lze využít ke zjištění konstrukčních detailů, např. k rozli-
šení kamenných příložek od kamenných kvádrů a určení je-
jich tloušťky.  Na základě zjištěných výsledků měření lze tyto 
metody doporučit pro objektivní zkoumání stavu historického 

zdiva z pohledového kamene v rámci stavebně historických 
průzkumů nebo při přípravě podkladů pro obnovu daného 
typu stavebních památek. V této souvislosti je nutné zmínit 
skutečnost, že v současné době se v zahraničí i u nás klade 
stále větší důraz na kvalifikované posouzení stavu historic-
kých objektů, a současně na maximální využití neinvazivních 
průzkumných metod bez nutnosti zásahu do hmotné podstaty 
zkoumaného objektu. Využití, a zejména kombinace popsa-
ných průzkumových a diagnostických metod, otevírá nové 
možnosti pro získávání cenných informací i zvýšení objek-
tivity průzkumů nesmírně cenných historických staveb, ke 
kterým nesporně Karlův most patří.  

Článek je výsledkem projektu NAKI DF11P01OVV027  
Ministerstva kultury ČR „Vybrané památkové postupy 
pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky“. 
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Úvod
Rezonanční metoda je vhodná k určování dynamicko-elas-

tických vlastností pružných materiálů, které jsou homogenní a 
izotropní při teplotách okolního prostředí, v němž je materiál 
zkoušen. Rezonanční frekvence prvků, vyrobených z těchto 
materiálů, jsou závislé na modulu pružnosti, hmotnosti a ge-
ometrii zkoušeného prvku. Dynamicko-elastické vlastnosti 
materiálu mohou být vypočteny na základě zjištěných geo-
metrických rozměrů (u dřeva obvykle jde o obdélníkové nebo 
válcové tvary), hmotnosti a rezonanční frekvence testovaného 
prvku. Základem rezonanční metody je měření rezonančních 
frekvencí prvků s vhodnou geometrií, které jsou vyvolány 
mechanickým buzením budičem nebo rázovým kladívkem. 
Snímač (kontaktní akcelerometr nebo bezkontaktní mikrofon) 
zachytí mechanické vibrace a převede je na elektrický signál. 
Místa podepření zkoušených prvků, poloha budicích sil a po-
lohy snímačů vibrací jsou zvoleny tak, aby se navodil a změřil 
požadovaný typ dynamických vibrací. Ze záznamu odezvy a 
budicí síly, přenesených do frekvenční oblasti, se stanoví pře-
nosová funkce (FRF – Frequency Response Function) (1). Z ní 
je možné určit číselné hodnoty rezonančních frekvencí. Ty jsou 
následně použity společně s rozměry a hmotností prvku k vý-
počtu dynamického modulu pružnosti, dynamického modulu 
pružnosti ve smyku a Poissonova čísla [1]. 

    a(f)
                                 H(f) = –—— ,  (1)

   F(f)

kde H je přenosová funkce (FRF) [m·s–2/N],
       a – zrychlení [m·s–2].
        f – budicí síla [N].

Dynamický modul pružnosti je určen za použití rezonanč-
ních frekvencí z ohybového nebo podélného způsobu vibrací. 
Ohybové vibrace nastanou tehdy, dochází-li k vibracím ve 
zkoušeném prvku v rovině kolmé k podélné ose prvku. Podél-
né vibrace nastanou tehdy, je-li oscilace ve zkoušeném prvku 
ve směru rovnoběžném s délkovou osou.

Dynamický modul pružnosti ve smyku se určuje z torzních 
rezonančních vibrací. Tyto vibrace nastanou, jestliže oscilace 

v každém příčném řezu prvku způsobují, že se rovina kroutí 
kolem podélné osy prvku.

Poissonovo číslo materiálu se následně vypočítá z dyna-
mického modulu pružnosti a dynamického modulu pružnosti 
ve smyku. 

Materiál
Zkoušeným materiálem bylo lepené lamelové dřevo (LLD) 

v podobě nosníků dodaných společností TESKO. Celkem 
se testovalo pět klasických nosníků z lepeného lamelového 
dřeva (obr. 1) s rozměry o délce 4,5 m, šířce 0,1 m a výšce 
0,32 m. Každý nosník je složen z osmi slepených vrstev lamel 
ze smrkového dřeva jednotné tloušťky 40 mm.

Obr. 1. Nosníky během zkoušení

Teorie měření
Sestava pro měření rezonančních frekvencí (obr. 2) se 

skládá z budiče, senzoru pro převod mechanických vibrací 
na elektrický signál, elektronického systému (usměrňovače/
zesilovače signálu, analyzátoru signálu a záznamového zaří-
zení) a systému podpor.

Dynamické moduly pružnosti nosníků z lepeného 
lamelového dřeva

Ing. Pavel KLAPÁLEK
Ing. Lenka MELZEROVÁ, Ph.D.

Ing. Tomáš PLACHÝ, Ph.D.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Článek pojednává o nedestruktivní zkušební rezonanční metodě používané ke zjištění dynamického modulu pružnosti 
nosníků z lepeného lamelového dřeva. Podrobně popisuje správné použití metody a postup měření, který byl použit pro 
nosníky z lepeného lamelového dřeva. Dynamické moduly pružnosti jsou v závěru porovnány se statickými moduly, 
které byly získány nedestruktivní metodou zaražení trnu (přístrojem Pilodyn). Z porovnání těchto hodnot je pak možné 
posoudit vhodnost použití rezonanční metody. 

Dynamic modulus of elasticity of glued laminated timber beams

The paper discusses a non-destructive test method, the resonance method. It is used to determine the dynamic modulus 
of elasticity of glued laminated timber beams. It describes in detail the theory of the proper application of the method 
and the measurement procedure that was used for beams of glued laminated timber. In the end, the dynamic modulus 
of elasticity is compared against the static modulus of elasticity, which was obtained by another non-destructive method, 
the penetrating method (using Pilodyn). The suitability of the resonance method for glued laminated timber may be 
assessed from the comparison of the values reached.
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Budič se používá pro vyvození budicích sil vibrací na 
zkoušený prvek. Vibrace se vyvolávají lehkými rázy (klepá-
ním) do prvku. Tento nástroj by měl mít většinu své hmotnos-
ti v místě nárazu, dostatečnou hmotu pro vyvolání měřitel-
ných mechanických vibrací, a zároveň takovou, aby nedošlo 
k mechanickému poškození zkoušeného prvku. Velikost ná-
stroje by se tedy měla volit dle rozměrů a druhu materiálu 
zkoušeného prvku. Při nedestruktivním testování nosníků 
bylo k buzení zvoleno univerzální rázové kladívko (obr. 3a) 
pro malé až střední prvky s citlivostí 11,4 mV·N–1 se zabudo-
vaným kompenzátorem zrychlení, který odstraňuje nechtěný 
šum, vzniklý rezonancí kladívka, z výstupního signálu. Díky 
tomu je výstupní signál čistý a hladký [7].

Obr. 3. Nástroje vhodné pro rezonanční metodu
a – rázové kladívko 8206-001 Brüel&Kjær1, b – piezoelektrický 

akcelerometr 4519-003 Brüel&Kjær2, c – řídicí ústředna Front-end 
Type 3560-B, Brüel&Kjær3

K detekci vibrací se používají senzory dvou základních 
typů, a to kontaktní a bezkontaktní. Kontaktními senzory 
jsou většinou akcelerometry, které využívají piezoelektrické 
nebo tenzometrické metody měření vibrací. Bezkontaktními 
senzory jsou většinou akustické mikrofony, ale mohou se také 
využívat laserové, magnetické nebo kapacitní metody měření 
vibrací. Senzory je nutné volit dle předpokládaných rezonanč-
ních frekvencí testovaného prvku a s dostatečným rozsahem 
[1]. Pro testování nosníků byl zvolen typ kontaktního senzo-
ru (obr. 3b), který má rozsah frekvencí 0,5-20 000 Hz. Jde 
o miniaturní akcelerometr o hmotnosti pouze 1,5 g se zabu-
dovanými předzesilovači a s výbornou nominální citlivostí 
100 mV·g–1 [8].

Elektronický systém, tvořený řídicí jednotkou, zahrnuje 
několik podsystémů. Skládá se především z usměrňovače/
/zesilovače a analyzátoru signálu. Celý by měl být dostateč-

ně přesný a účinný, aby dokázal změřit frekvence s přesností 
na 0,1 %. Úkolem zesilovače je napájet senzory a přenášet 
dostatečně zesílený signál do analyzátoru signálu. Při tes-
tování nosníků byla k získávání dat použita měřicí ústředna 
(obr. 3c) spojená s notebookem síťovým kabelem LAN. Ob-
starává zpracování signálu, komunikaci s počítačem, umož-
ňuje současné nezávislé připojení až pěti senzorů a v případě 
potřeby může pracovat na baterie (až 5 h) [9].

Systém podpor slouží k izolaci zkoušeného prvku od 
okolního prostředí a brání projevům nechtěných rušivých vi-
brací z okolí na záznamu, nesmí však bránit požadovaným 
vibracím. Je vhodné použít materiály, které jsou stabilní při 
běžných zkušebních teplotách. K dispozici jsou různé typy 
podpor. Při použití měkké podpory (pásky z polyuretanové 
pěny, polystyrenu atd.) je vhodnější větší styčná plocha s prv-
kem, u tvrdé podpory (kovu, keramické podložce) je naopak 
vhodnější velice úzká styčná plocha. Využít lze také podpory 
závěsné (lana, dráty atd.). Výběr podpor by měl záviset na 
velikosti, váze a typu zkoušeného prvku. Celý systém pod-
por je (pokud je to možné) vhodné umístit na další izolační 
podložky pro zamezení záznamu nežádoucích vibrací z okol-
ního prostředí [1]. Pro nosníky byl použit jednoduchý systém 
podpor z úzkých pruhů dřeva a celek byl umístěn na masivní 
betonovou podlahu, místa podepření se měnila dle uzlových 
linií předpokládaných vlastních tvarů příslušných měřeným 
frekvencím. Způsoby podepření jsou dány pro každý vlastní 
tvar. Pro získání vlastních frekvencí příslušných ohybovým 
tvarům u příčného (mimorovinného) ohybu (obr. 4) se prvek 
umístí na dvě podpory ve vzdálenosti 0,224 L, kde L je délka 
prvku, od obou konců, a senzor se umístí co nejdále od linie 
uzlu ohybu tak, aby snímal potřebné frekvence bez rušení ve-
dlejšími vibracemi. Rázovým kladívkem se zlehka vnáší im-
puls v požadované poloze budicí síly a měření se provede tak, 
aby se minimálně pět měření v řadě nelišilo více než o 1 %. 

Obr. 2. Diagram typické sestavy pro měření

a) 

b) c) 

 1 http://www.bksv.com/Products/transducers/vibration/impact-hammers/8206?tab=accessories
 2 http://www.bksv.com/Products/transducers/vibration/accelerometers/accelerometers/4519003
 3 http://www.measuretronix.com/fi les/bruel-and-kjaer/pulse-3560-product-data.pdf
4 převzato z: Standard Test MethodforDynamicYoung’sModulus, E 1876 – 01 (Reapproved 2006), s. 6

Obr. 4. Schéma měření u obdélníkového prvku pro příčný 
(mimorovinný) ohyb4
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K získání vlastních frekvencí příslušných příčným ohybo-
vým tvarům v rovině prvku (obr. 5) se procedura měření a 
uložení v podstatě neliší od mimorovinného ohybu, kromě 
směru vibrací v hlavní rovině zkoušeného prvku. Měření 
ohybu v rovině se dá provést dvěma způsoby. První způsob 
je měření prvku v poloze dle obr. 5, kdy můžeme měřit vib-
race v hlavní rovině prvku. Druhým způsobem je měření při 
přetočení prvku o 90° okolo podélné osy. Při tomto měření 
se ve výpočtech musí zaměnit šířkový a výškový rozměr, ale 
hodnoty výsledných modulů by se měly, zejména u homo-
genních a izotropních materiálů, shodovat. Porovnání vý-
sledků z mimorovinného ohybu a ohybu v rovině tedy může 
sloužit jako kontrola správnosti měření a výpočtů.

Obr. 5. Schéma měření u obdélníkového prvku  
pro příčný ohyb v rovině5

Měření vlastních frekvencí příslušných tvarům při krouce-
ní (obr. 6) se provádí s podepřením prvku v polovině délky 
a šířky. Senzor se umísťuje ve vzdálenosti 0,224 L, kde L je 
délka prvku, od konce prvku a při okraji. Rázy kladívkem se 
provádějí na diagonálně protilehlé pozici, než se nachází sen-
zor. Při takovémto postupu měření se minimalizuje možnost 
záznamu falešných ohybových vibrací. Samotný záznam mě-
ření se opakuje, dokud se pět po sobě jdoucích měření neliší 
více než o 1 %. Z průměru takto naměřených hodnot se pak 
získá vlastní frekvence v kroucení. 

Obr. 6. Schéma měření u obdélníkového prvku pro kroucení6

Vlastní podélné frekvence se měří ve stejné poloze jako při 
kroucení, tedy podepřením uprostřed délky a šířky. Rozdíl je 
v poloze umístění senzorů a budicí síly. Senzor se umístí do 
středu čela jedné strany a budicí síla se vnáší na stejném místě 
(obr. 7), ale na druhém konci prvku. Výsledkem je vlastní 
podélná frekvence, jež je získána opět z průměru pěti po sobě 
jdoucích měření, které se neliší více než o 1 %.

Obr. 7. Schéma měření u obdélníkového prvku pro podélné 
frekvence7

Výpočet a výsledky

K vyhodnocení naměřených výsledků a následnému zjiš-
tění hodnot požadovaných modulů bylo nutné provést, pro 
potřeby výpočtů, měření charakteristik všech pěti nosníků a 
zjistit jejich délku, šířku, tloušťku, hmotnost a objemovou 
hmotnost (tab. 1). S naměřenými hodnotami vlastních frek-
vencí a charakteristik prvku je možné přejít k dopočítání jed-
notlivých modulů.

Tab. 1. Vlastnosti jednotlivých nosníků

V
zo

re
k m

[kg]

l t b Vlhkost
[%]

ρ
[kg/m3][m]

I 69,0 4,5 0,32 0,1

12,0  
± 0,5

479

II 69,0 4,5 0,32 0,1 479

III 62,5 4,5 0,32 0,1 434

IV 65,5 4,5 0,32 0,1 455

V 66,0 4,5 0,32 0,1 458

* m – hmotnost vzorku, l – délka, t – výška, b – šířka,  
  ρ – objemová hmotnost 

Dynamický modul pružnosti (2) se může pro obdélníkový 
prvek dopočítat z vlastních ohybových (příčných) frekvencí 
pro lepené lamelové nosníky pouze za předpokladu, že Poi-
ssonův součinitel by byl znán. Ten vstupuje do výpočtů v ko-
rekčním součiniteli T1 (3), 

       Ed = 0,9465 · (m · f f
2 / b) · (L3/t3) · T1, (2)

kde Ed je Youngův modul pružnosti [Pa],
 m  – hmotnost prvku [kg],
 b  – šířka [m],
 L  = délka [m],
 t  – tloušťka [m],
 ff   – základní vlastní frekvence příslušná  
    k ohybovému kmitání [Hz],
 T1 – korekční součinitel [-].

5 Převzato z: Standard Test MethodforDynamicYoung’sModulus, E 1876–01 (Reapproved 2006), s. 6.
6 Převzato z: Standard Test MethodforDynamicYoung’sModulus, E 1876 – 01 (Reapproved 2006), s. 6.
7 Převzato z: Standard Test MethodforDynamicYoung’sModulus, E 1876 – 01 (Reapproved 2006), s. 9.
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T1 = 1 + 6,585·(1 + 0,0752μ + 0,8109·μ2 )·(t / L)2

              8,340·(1 + 0,2023·μ + 2,173·μ2 )·(t / L)
–0,868 – [ ———————————————— ],        (3) 
                 1,000+6,338·(1+0,1408·μ +1,536·μ2)·(t / L)2

kde μ je Poissonův součinitel.

Jak je vidět z uvedených vztahů, nejprve je nutné odhad-
nout či vypočítat Poissonův součinitel jiným způsobem. Tím 
je iterační proces, který se používá k určení hodnoty Poisso-
nova čísla z experimentálního Youngova modulu a modulu 
pružnosti ve smyku. K iteračnímu procesu je zapotřebí znát 
vlastní ohybové a krouticí frekvence. Ty jsou následně použi-
ty pro výpočet dynamického modulu pružnosti ve smyku (4),

              G = [(4·L·m·ff
2)/(b·t)]·[B/(1+A)], (4)

kde G je dynamický modul pružnosti ve smyku [Pa], ft  zá-
kladní vlastní frekvence v kroucení [Hz]

Součinitele A (5) a B (6) jsou pak funkcemi poměru šířky 
a výšky prvku. Součinitel A je korekční faktor a používá se 
jen tehdy, jsou-li výsledné hodnoty požadovány s přesností 
větší než 2 %. 

   [0,5062–0,8776·(b/t)+0,3504·(b/t)2–0,0078·(b/t)t3]
A = ————————————————————— , (5)
                             [12,03·(b/t)+9,892·(b/t)2]

                                         (b/t) + (b/t)
                   B = [ —————————————] , (6)

                      4·(b/t)–2,52·(b/t)2+0,21·(b/t)6

Dalším krokem iteračního procesu je dopočítání dynamic-
kého modulu pružnosti (1) pomocí odhadnutého počátečního 
Poissonova čísla. Následně jsou hodnoty dynamického mo-
dulu pružnosti a modulu pružnosti ve smyku dosazeny do 
rovnice pro výpočet Poissonova čísla (7). Tento iterační pro-
ces se pak opakuje do té doby, dokud se výsledné hodnoty po 
sobě jdoucích iteračních kroků neliší o méně než 2 %,

                                     μ = [ E / (2·G)] – 1. (7)

Výsledné hodnoty vlastností (tab. 2) zkoušených nosníků 
jsou dopočítány pomocí tohoto postupu. 

Tab. 2. Vypočtené hodnoty z naměřených frekvencí

Vzorek
T1 Ed

[-] [GPa]

I 1,016829 14,83

II 1,010024 13,69

III 1,009868 13,34

IV 1,010847 13,99

V 1,011836 14,11
* T1 – korekční součinitel [-], Ed – dynamický modul pružnosti [GPa]

Pro kontrolu výsledných modulů pružnosti byl výpočet (8) 
proveden i z naměřených podélných frekvencí (tab. 3). Dyna-
mický modul pružnosti se z podélných frekvencí stanoví od-
lišným způsobem, ale výsledné hodnoty by měly být obdobné 

jako z příčných frekvencí,

                  Ed = 4 · (L/(b·t)) ·M·( f ́  )2,  (8)

kde Ed je dynamický modul pružnosti [Pa],
         L – délka prvku [m],
         b – šířka prvku [m],
          t – výška prvku [m],
        M – hmotnost prvku [kg],
         f´ – základní vlastní frekvence podélného kmitání [Hz].

Tab. 3. Dynamický modul pružnosti pro první čtyři vlastní frekvence 
podélného kmitání

 V
zo

re
k 1. vl. fr. 2. vl. fr. 3. vl. fr. 4. vl fr.

Směro-
datná 

odchylka

Průměr
[GPa]Ed1

[GPa]
Ed2

[GPa]
Ed3

[GPa]
Ed4

[GPa]

I 14,92 14,94 15,27 15,19 0,15 15,08

II 14,30 14,07 14,71 14,45 0,23 14,38

III 13,04 13,21 13,04 13,00 0,08 13,07

IV 14,67 14,97 15,01 14,83 0,13 14,87

V 15,59 15,09 14,94 15,12 0,24 15,18

Z porovnání výsledků modulů pružnosti z příčných a po-
délných frekvencí (tab. 4) je patrná dobrá shoda. 

Tab. 4. Porovnání modulů pružnosti vypočtených z příčných  
a podélných frekvencí

V
zo

re
k Příčné  

frekvence
Ed [GPa]

Podélné  
frekvence
Ed [GPa]

Rozdíl

[%]

I 14,82 15,08 1,71

II 13,68 14,38 4,88

III 13,34 13,07 2,05

IV 13,98 14,87 6,03

V 14,08 15,18 7,28

Závěr
Statický modul pružnosti jednotlivých nosníků byl sou-

běžně měřen alternativní nedestruktivní metodou, založenou 
na metodě zaražení trnu při využití zařízení Pilodyn 6J [11]
[12]. Na každém nosníku bylo provedeno 3 600 zkušebních 
vpichů, ze kterých byla získána průměrná hodnota statického 
modulu pružnosti (tab. 5) [10]. Při porovnání takto naměře-
ných hodnot statického modulu pružnosti s výsledky dyna-
mického modulu, získanými z rezonanční metody, je vidět 
rozdíl v naměřených hodnotách přibližně 15 %.
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Tab. 5. Porovnání naměřených modulů pružnosti

Vzorek Rezonanční metoda
Ed [GPa]

Zaražení trnu
E [GPa]

Rozdíl
[%]

I 14,8 N/A –

II 13,7 12,6 8,7

III 13,3 11,6 14,6

IV 13,9 11,8 17,7

V 14,1 11,9 18,5

Tento rozdíl je však zapříčiněn rozdílem mezi povahou 
dynamického a statického modulu pružnosti, kde dynamický 
je tečný a statický sečný. Dřevo (též lepené lamelové) jako 
materiál totiž není dokonale pružné, ale částečně při zatě-
žování plastizuje. Rozdíl v naměřených hodnotách je tedy 
v souladu s očekáváním a je možné konstatovat, že měření 
bylo provedeno správně. Rezonanční metoda se ukázala jako 
vhodná nedestruktivní metoda pro zkoušení dřevěných prvků 
z lepeného lamelového dřeva. Umožňuje poměrně přesně a 
rychle zjistit dynamický modul pružnosti, pokud jsou dodr-
ženy správné postupy pro měření pomocí rezonanční metody. 
Je nutno však počítat se značným rozdílem mezi hodnotou 
dynamického a statického modulu pružnosti.

Článek vznikl za podpory projektů LD12023 Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Advanced me-
thods for design, strengthening and evaluation of glued 
laminated timber“ a SGS 14/122/OHK1/2T/11.
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Úvod
Korozivzdorné oceli jsou ve stavebnictví díky svým speci-

fickým vlastnostem (atraktivnosti povrchových úprav, dlouhé 
životnosti při minimálních nákladech na údržbu konstrukcí) 
stále častěji používaným materiálem. V Evropě se odhaduje 
jejich podíl ve stavebnictví na 15 % celkové produkce. Jed-
nou z velkých výhod, která doposud není uspokojivě zavede-
na v normách pro navrhování konstrukcí z korozivzdorných 
ocelí, je výrazné zvýšení meze kluzu i pevnosti tvářením za 
studena, které se běžně používá pro výrobu průřezů. Význam 
zvýšené pevnosti vlivem tváření je umocněn i tím, že cena 
korozivzdorných ocelí je minimálně třikrát vyšší než pro běž-
né konstrukční oceli. Návrhy pro určení zvýšených pevnost-
ních charakteristik byly již publikovány, ale s řadou omeze-
ní. Nejsou např. schopny postihnout celý pracovní diagram 
materiálu a zaměřují se pouze na úzkou skupinu tříd koro-
zivzdorných ocelí. Článek popisuje výsledky sady tahových 
zkoušek několika typů za studena tvářených korozivzdor-
ných ocelí a předkládá závěry plynoucí z experimentů, čímž 
by mohl přispět k získání údajů o míře zvýšení pevnostních 
charakteristik.    

Korozivzdorné oceli ve stavebnictví
Korozivzdorné oceli se řadí mezi oceli legované s mi-

nimálním obsahem 10,5 % chrómu (Cr) a maximálním ob-
sahem 1,2 % uhlíku (C). Kromě těchto prvků a železa (Fe) 
obsahují rovněž nikl (Ni), molybden (Mo) a další. Od uhlí-
kových ocelí se liší chemickým složením i mikrostrukturou. 
Nejběžnější materiály pro stavební konstrukce jsou oceli aus-
tenitické, austeniticko-feritické (duplexní) a feritické. Nově 
se objevují také nízkolegované oceli se sníženým obsahem 
niklu a molybdenu, které se v literatuře označují jako „low 
alloy duplex steels“ nebo „lean duplex steel“. Ve stavebnictví 

jsou nejpoužívanější oceli austenitické, ze kterých jsou běžně 
dostupné i konstrukční profily. Austeniticko-feritické oceli 
vykazují přibližně dvakrát vyšší mez kluzu v porovnání s aus-
tenitickými třídami a vysokou korozní odolnost, avšak tomu 
odpovídá i vyšší cena. Pro nové třídy austeniticko-feritických 
ocelí s nízkým obsahem niklu je i přes zachování zmíněných 
výhod cena řádově porovnatelná s ocelí austenitickou. Fe-
ritické oceli mají zpravidla nejnižší cenu vykoupenou horší 
korozní odolností a svařitelností. Jejich použití na nosné kon-
strukce je výjimečné a využívají se spíše na pohledové prvky 
plášťů budov apod.

Tváření za studena
Výroba tvářením za studena, zpravidla válcováním, je 

běžná zejména pro duté průřezy kruhových či pravoúhlých 
trubek či otevřených průřezů typu U nebo C (obr. 1). Tváře-
ní vede k trvalým plastickým deformacím, při nichž dochází 
v malé míře k přeměně původní mikrostruktury na marten-
zitickou. Tento proces má za následek změnu mechanických 
vlastností proti původnímu materiálu.

Pracovní diagram 
Pracovní diagram korozivzdorných ocelí vykazuje výraz-

nou nelinearitu. Pro navrhování prvků z těchto ocelí se pou-
žívá smluvní mez kluzu na úrovni plastické deformace 0,2 %. 
V případě za studena tvářených prvků je nutno uvážit rovněž 
nesymetrii pracovního diagramu v tahu a tlaku i anizotropii 
s ohledem na směr vyvození plastických deformací [2]. Popis 
pracovního diagramu vystihuje Rambergův-Osgoodův model 
(1), známý zejména pro konstrukce ze slitin hliníku, který pro 
korozivzdorné oceli vykazuje dobrou shodu až do smluvní 
meze kluzu,

                         s                      s    n
                e = —— + 0,002 ( –— ) , (1)
                        E0                    s0,2

kde E0 je počáteční modul pružnosti, σ0,2 smluvní mez kluzu, 
n parametr nelinearity.

Pro oblasti vyšších hodnot poměrného přetvoření již tento 
popis není dostatečně přesný a je třeba použít odlišný model, 
např. vztah (2), publikovaný Gardnerem a Nethercotem [3],

   (s– s0,2)                  s0,1–s0,2       s– s0,2      
n´0,2;1,0

e =  ——— + (0,008 – ———) ( –———) , (2)
       E0,2                        E0,2          s0,1–s0,2

Vliv tváření za studena na pevnostní 
charakteristiky korozivzdorných ocelí

Ing. Jan MAříK
Ing. Michal JAnDERA, Ph.D.

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Článek uvádí výsledky tahových zkoušek vybraných tříd korozivzdorných ocelí. Závěry experimentů přispívají k po-
pisu pracovního diagramu materiálu v závislosti na míře vyvozené plastické deformace a mohou sloužit ke stanovení 
zvýšených pevnostních charakteristik za studena tvářených průřezů.

The influence of Cold-forming on stainless steel mechanical properties

The paper presents tensile coupon tests carried out for several stainless steel grades. The tests describe the stress-strain 
behaviour of the material depending on the magnitude of previously induced plastic strain and may serve for the calcu-
lation of enhanced material properties for cold-formed sections.

Obr. 1. Kroky při výrobě profilu válcováním za studena  
ze svitku plechu [1]
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kde E0,2 je tečný modul pružnosti při napětí σ0,2; σ1,0 napětí při 
dosažení 1,0 % plastické deformace; εt0,2 poměrné přetvoření 
na úrovni smluvní meze kluzu, ń 0,2;1,0 parametr nelinearity pro 
oblast za smluvní mezí kluzu.

Vysoký poměr meze pevnosti k mezi kluzu způsobuje, že 
tváření má výrazně větší vliv než u klasických uhlíkových 
ocelí, což se může příznivě projevit ve využití materiálu. 
Aktuální evropská norma pro navrhování konstrukcí z ko-
rozivzdorných ocelí EN 1993-1-4 [4] platí pro materiály se 
smluvní mezí kluzu do 480 MPa. Materiály s vyšší mezí klu-
zu se smějí použít po experimentálním ověření konstrukčních 
prvků. Toto ustanovení platí i pro mechanicky zpevněné oceli 
dle informativní přílohy B. Prakticky tak lze využít pouze tří-
du CP350, označující zvýšenou mez kluzu 350 MPa, nebo 
třídu C700, označující zvýšenou mez pevnosti 700 MPa. Me-
chanické zpevnění je dovoleno zohlednit pouze pro austeni-
tické třídy korozivzdorných ocelí. Jediné vztahy pro zlepšené 
mechanické vlastnosti obsahuje národní příloha britské verze 
normy EN 1993-1-4 [4]. Přílohou zahrnuté vztahy obsahují 
pravidla pro stanovení zvýšené meze kluzu, které je možné 
zahrnout do posudků pro všechny typy prvků a namáhání. 

I současný výzkum se soustředí převážně na stanovení 
meze kluzu a meze pevnosti v oblastech rohů a rovných částí 
tvářených průřezů. Obecně tedy platí, že doposud žádné vzta-
hy nepostihují celý průběh pracovního diagramu materiálu po 
tváření za studena.

Zkušební program
Experimentální část výzkumu obsahuje řadu tahových 

zkoušek, provedených v laboratořích Fakulty stavební ČVUT 
v Praze. Zkoušky byly zaměřeny na průběh pracovního dia-

gramu za studena tvářených korozivzdorných ocelí. Pro vý-
zkum byla použita feritická (1.4003), austenitická (1.4404), 
austeniticko-feritická (1.4462) i nízkolegovaná austeniticko-
-feritická (1.4162) třída oceli. Všechny tyto oceli byly dodá-
ny ve formě za studena válcovaných tabulí plechu v tloušťce 
1,5 mm, resp. 2,0 mm v případě třídy 1.4462.

Tahové zkoušky
Geometrie zkušebního tělesa vycházela z doporučení EN 

ISO 6892-1 [5], přičemž byly všechny rozměry zmenšeny na 
polovinu (obr. 2b). Pro vysokou přesnost měření v počáteční 
fázi zkoušky byla tělesa opatřena dvěma fóliovými tenzome-
try z každé strany. Relativní deformaci za hranicí měřicího 
rozsahu tenzometrů (za 1 % poměrného přetvoření) snímal 
připevněný extenzometr (obr. 2a). Všechny tahové zkoušky 
byly provedeny na elektromechanickém zkušebním zařízení 
MTS Qtest 100 kN s měřicí ústřednou SPIDER a softwarem 
pro sběr dat CATMAN32. Data byla snímána s frekvencí 5 
Hz. Pro citlivost korozivzdorných ocelí na rychlost zatěžo-
vání byla použita metoda řízení zkoušky posuvem, složená 
ze dvou úseků. Při prvním byla rychlost zatěžování 0,007 
%·s-1 do poměrného přetvoření na úrovni 1,5 % tak, aby byla 
v tomto rozsahu zachycena hodnota napětí na úrovni 1,0 % 
plastického přetvoření. Ta se využívá pro vyhodnocování 
pracovního diagramu za smluvní mezí kluzu. Dále pokračo-
vala zkouška až do porušení vzorku rychlostí 0,2 %·s-1. 

Základní materiál
Nejprve byly provedeny tahové zkoušky základního ma-

teriálu, jejichž výsledky sloužily jako porovnávací základna 

Obr. 2. Zkušební těleso 
a – upnuté ve zkušebním zařízení, b – geometrie, 

fotografi e před a po zkoušce

a)

b)
Obr. 3. Vyvození plastických deformací do širokého plechu

 a – široký plech včetně zařízení pro uchycení do zkušebního stroje, 
b – plastická deformace dle numerické simulace širokého plechu 
s uvažováním různé geometrie zúžení (vybraná geometrie zcela 

vpravo, zobrazena čtvrtina tělesa)

a)

b)
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pro další experimenty. Sada tahových zkoušek obsahovala tři 
zkušební tělesa vyrobená ve směru i kolmo na směr válco-
vání plechu. Výsledné mechanické vlastnosti byly stanoveny 
jako aritmetický průměr naměřených hodnot (tab. 1). Jak je 
z výsledků patrné, hodnoty smluvní meze kluzu základního 
materiálu překračují minimální hodnoty stanovené normou, 
u austeniticko-feritických ocelí dokonce hodnotu 480 MPa, 
uváděnou v Eurokódu jako omezující pro použití návrhových 
vztahů. Rovněž hodnoty počátečních modulů pružnosti vy-
kazují poměrně velké odchylky. Měření v počátečních fázích 
pracovního diagramu jsou velmi citlivá na přesnost a výsled-
ný modul pružnosti významně ovlivňuje výrazná nelinearita 
pracovního diagramu, projevující se již od počátku zatěžo-
vání.
Tab. 1. Mechanické vlastnosti základního materiálu

Třída 
oceli

Směr 
válco-
vání*

E0 
[GPa]

σ0,2 
[MPa]

σ1,0 
[MPa]

σu 
[MPa]

εpl,f 
[%]

n  
[-]

n´0,2;1,0 
[-]

1.4003 P 198,3 326,7 357,1 492,3 18,0 8,4 1,8

1.4003 T 211,9 343,7 374,5 512,3 17,6 8,5 1,9

1.4404 P 191,0 257,2 307,7 620,6 49,5 3,9 2,2

1.4404 T 199,8 279,0 322,0 635,1 57,1 8,8 2,3

1.4162 P 193,3 551,6 623,7 785,9 24,1 7,3 3,0

1.4162 T 195,5 556,5 624,8 765,6 21,1 7,5 3,1

1.4462 P 195,8 600,1 676,6 843,0 22,6 6,9 2,9

1.4462 T 210,7 637,6 722,7 863,7 20,6 5,6 3,4

* P – rovnoběžně se směrem, T – kolmo na směr, εpl,f – poměrné 
protažení při dosažení mezi pevnosti

Tváření
Simulace procesu tváření za studena proběhla vyvozením 

plastických tahových přetvoření. Z důvodů výroby vzorků ze 
za studena válcovaných plechů bylo nutné zkoušet vzorky 
i s ohledem na směr válcování. Úroveň plastické deformace 
se u zkoušených vzorků pohybovala na úrovních 1 %, 3 %, 
5 %, 10 %, 15 % a v případě austeniticko-feritických a aus-
tenitických ocelí i 20 %, resp. 50 %. Jelikož v praxi často 
dochází k namáhání prvků i kolmo na směr tváření, proběhl 
proces zvlášť na vzorcích ve směru následné tahové zkoušky 
i kolmo na tento směr. 

Materiálová zkouška ve směru vyvozené plastické defor-
mace využívala těleso dle obr. 2, které bylo nejprve protaženo 
na předem stanovenou úroveň a po zhruba čtyřech týdnech 
vystaveno tahové zkoušce.

Pro vyvinutí plastické deformace ve směru kolmém na ná-
sledující směr tahové zkoušky bylo využito širší těleso (obr. 
3a). V jeho zúžení (na obr. 3a zvýrazněno) bylo následně 
vyříznuto zkušební těleso stejné geometrie jako v předcho-
zích případech. Geometrie zúžení v širokém plechu byla 
ověřena i pomocí numerického modelu v programu Abaqus 
(obr. 3b). Společně s kloubovým uchycením do zkušebního 
zařízení pomocí kruhové tyče tak bylo zajištěno rovnoměrné 
přetvoření v místě zúžení, což potvrdilo i kontrolní měření se 
vzorkem osazeným pěti tenzometry. Zařízení sestává ze dvou 
částí, mezi které se upne vzorek širokého plechu čtyřmi šrou-
by M16 kvality 8.8. Pro omezení vlivu excentricit je přípra-
vek dvoustřižný, a umožňuje tak centrické namáhání plechu. 
Střední část plechu slouží k osazení extenzometru s měřicí 
délkou 50 mm pro sledování a řízení úrovně vyvozené defor-
mace. Návrhové zatížení pro toto zařízení může dosahovat 
až 100 kN.

Výsledky tahových zkoušek vzorků, na kterých byla vyvo-
zena plastická deformace, zachycují tab. 2 až tab. 5 a grafy na 
obr. 4 až obr. 7. K popisu pracovního diagramu za mezí kluzu 
sloužil Gardnerův-Nethercotův model (2), jehož parametr ne-
linearity byl stanoven pro nejlepší vizuální shodu modelova-
né křivky s naměřenými hodnotami.

Tab. 2. Mechanické vlastnosti tvářených vzorků oceli 1.4003

RD LPSI 
[%] PSI E [GPa] σ0,2 

[MPa]
σ1,0 

[MPa]
σu 

[MPa]
εpl,f 
[%] n n´0,2;1,0 PSI E  

[GPa]
σ0,2 

[MPa]
σ1,0 

[MPa]
σu 

[MPa]
εpl,f 
[%] n n´0,2;1,0

P 1 P 200,6 366,6 399,9 519,6 20,2 7,3 1,7 T 192,1 354,1 407,2 455,0 x 9,2 3,1

P 3 P 204,8 418,5 437,0 493,4 17,8 8,2 2,0 T 202,6 420,2 469,1 503,2 x 4,0 4,0

P 5 P 200,8 487,0 500,6 x x 5,3 3,0 T 194,6 453,7 517,7 526,5 x 3,9 5,0

P 10 P 189,8 523,7 531,5 543,2 12,6 5,9 3,1 T 189,2 492,0 581,4 581,4 12,0 3,3 5,0

P 15 P 178,5 548,8 552,1 553,0 8,2 5,2 3,1 T 184,9 585,7 649,6 650,6 8,0 5,3 5,0

T 1 P 197,3 436,4 456,3 528,1 26,1 9,6 1,7 T 190,7 368,0 415,7 528,0 16,0 6,3 2,5

T 3 P 196,5 434,7 454,6 524,0 26,0 9,6 1,9 T 207,3 408,2 481,7 534,1 45,2 3,4 4,9

T 5 P 189,0 482,5 495,3 540,4 22,0 6,2 1,8 T 197,6 464,7 518,2 551,0 22,0 4,7 4,5

T 10 P 189,8 523,7 531,5 543,2 12,6 5,9 3,1 T 197,2 561,1 612,3 632,4 10,0 4,2 4,0

T 15 P 194,6 584,0 586,1 588,0 10,4 5,3 3,0 T 201,8 577,1 x 643,5 6,8 4,1 4,0

* P – rovnoběžně se směrem válcování, T – kolmo na směr válcování; vyvození plastických deformací (směr zkoušky): P – rovnoběžně 
se směrem vyvození plastických deformací, T – kolmo na směr vyvození plastických deformací; RD = směr válcování; PSI = vyvození 
plastických deformací s ohledem na směr zkoušky; LPSI = úroveň vyvozené plastické deformace
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Tab. 3. Mechanické vlastnosti tvářených vzorků oceli 1.4404

RD LPSI  
[%] PSI E 

[GPa]
σ0,2 

[MPa]
σ1,0 

[MPa]
σu 

[MPa]
εpl,f 
[%] n n´0,2;1,0 PSI E 

[GPa]
σ0,2 

[MPa]
σ1,0 

[MPa]
σu 

[MPa]
εpl,f 
[%] n n´0,2;1,0

P 1 P 195,2 336,7 369,7 655,0 56,6 8,2 2,0 T 194,4 296,1 365,4 654,3 60,4 3,5 3,0

P 3 P 184,5 356,8 398,8 656,3 56,2 3,2 2,2 T 198,1 336,6 425,7 666,5 57,2 1,8 3,2

P 5 P 170,4 416,9 440,5 643,8 51,5 5,8 1,8 T 195,1 362,1 461,0 678,0 55,2 3,2 3,4

P 10 P 198,1 513,1 539,0 695,8 45,2 2,8 1,9 T 193,7 413,8 534,9 699,4 52,0 2,9 3,6

P 15 P 199,5 564,8 589,5 700,9 40,1 2,6 2,1 T 190,3 452,3 586,0 716,5 44,8 2,9 3,8

T 50 P 193,2 927,3 954,7 960,9 7,5 2,4 2,1 T 199,2 610,0 x x x 3,0 x

T 1 P 201,4 336,7 369,7 655,0 56,6 8,2 2,0 T 202,0 312,1 370,8 663,6 66,8 4,4 3,0

T 3 P 210,7 356,8 398,8 656,3 56,2 3,2 2,2 T 209,1 359,7 420,1 670,8 64,4 4,2 3,3

T 5 P 202,9 416,9 440,5 643,8 51,5 5,8 1,8 T 202,5 399,1 473,5 688,2 62,4 3,6 4,3

T 10 P 188,8 506,7 525,6 653,4 49,4 3,1 2,2 T 203,8 474,2 553,5 712,6 55,2 3,5 4,9

T 15 P 197,6 548,0 571,0 748,8 56,2 2,7 1,8 T 204,9 517,2 618,7 743,1 47,2 3,3 4,8

T 50 P 197,4 925,6 960,5 981,7 17,8 3,1 15,0 T 203,6 679,7 850,9 891,8 26,8 2,9 4,5

Tab. 4. Mechanické vlastnosti tvářených vzorků oceli 1.4162

RD LPSI 
[%] PSI E 

[GPa]
σ0,2 

[MPa]
σ1,0 

[MPa]
σu 

[MPa]
εpl,f 
[%] n n´0,2;1,0 PSI E 

[GPa]
σ0,2 

[MPa]
σ1,0 

[MPa]
σu 

[MPa]
εpl,f 
[%] n n´0,2;1,0

P 1 P 197,9 564,6 651,5 773,6 33,6 5,0 3,6 T 193,6 511,8 668,2 815,5 40,4 2,6 4,5

P 3 P 187,1 649,9 709,4 822,3 34,3 4,5 2,9 T 200,3 546,4 721,6 824,6 38,0 2,9 3,3

P 5 P 186,1 726,7 744,3 816,3 33,7 5,6 2,0 T 200,2 637,6 782,3 857,9 33,2 7,2 3,1

P 10 P 189,6 829,3 843,5 871,0 28,2 4,3 2,8 T 190,3 596,0 835,0 911,4 25,2 2,7 3,1

P 15 P 187,3 866,4 889,1 898,1 26,3 3,7 5,0 T 197,1 626,9 880,1 956,1 18,4 2,5 2,7

T 20 P 182,8 920,4 945,0 946,9 20,9 3,5 8,0 T 201,8 653,6 937,0 1002,5 12,8 2,4 3,0

T 1 P 203,5 563,6 642,7 779,4 36,5 3,8 3,4 T 209,9 556,5 674,4 816,2 38,4 3,4 3,6

T 3 P 199,4 686,2 727,6 809,3 30,5 6,1 3,1 T 208,6 574,1 728,0 834,9 35,2 2,9 3,5

T 5 P 192,1 735,5 761,5 816,9 28,8 4,2 2,3 T 201,1 583,6 768,9 850,0 32,8 2,8 3,6

T 10 P 193,4 792,1 827,0 849,1 22,0 3,7 6,0 T 202,8 646,4 859,5 925,6 22,8 2,7 3,0

T 15 P 184,6 875,3 889,9 895,5 20,9 4,3 6,0 T 198,7 690,6 912,2 971,2 14,4 2,7 3,8

T 20 P 190,4 922,0 933,7 936,7 15,2 3,9 3,0 T 202,3 673,6 917,9 1006,9 12,0 1,8 3,0

Tab. 5. Mechanické vlastnosti tvářených vzorků oceli 1.4462

RD LPSI 
[%] PSI E 

[GPa]
σ0,2 

[MPa]
σ1,0 

[MPa]
σu 

[MPa]
εpl,f 
[%] n n´0,2;1,0 PSI E 

[GPa]
σ0,2 

[MPa]
σ1,0 

[MPa]
σu 

[MPa]
εpl,f 
[%] n n´0,2;1,0

P 1 P 193,3 665,2 713,0 834,2 39,6 6,6 2,4 T 191,1 608,2 665,8 882,4 34,0 3,2 3,0

P 3 P 195,1 741,7 763,1 843,5 28,9 5,5 1,9 T 194,5 647,5 756,6 890,3 30,8 3,8 3,4

P 5 P 195,3 745,4 790,5 867,2 29,6 3,9 3,2 T 195,0 720,2 873,6 940,4 22,8 3,2 3,8

P 10 P 188,1 876,6 888,8 913,6 24,4 4,6 2,6 T 196,2 747,7 933,9 994,1 16,8 3,0 4,2

P 15 P 192,0 931,5 959,8 961,3 19,3 3,2 8,0 T 188,2 844,5 1030,9 1072,2 10,8 2,9 4,3

T 20 P 192,6 981,8 997,4 1005,0 15,9 3,8 8,0 T 188,8 897,3 1080,9 1116,0 7,6 3,0 4,2

T 1 P 205,2 714,5 758,7 852,5 39,6 6,6 2,4 T 211,0 648,4 757,2 900,9 38,8 3,7 3,6

T 3 P 200,6 747,1 798,0 860,9 28,9 5,5 1,9 T 208,9 691,6 836,8 927,6 32,4 2,7 4,0

T 5 P 211,2 825,0 842,6 907,7 29,6 3,9 3,2 T 208,4 732,3 860,3 939,3 24,8 3,3 4,0

T 10 P 196,5 915,2 926,0 932,6 24,4 4,6 2,6 T 209,2 827,2 933,9 994,1 20,4 3,5 4,3

T 15 P 207,4 983,5 992,4 1005,3 19,3 3,2 8,0 T 203,1 865,9 1039,6 1117,4 16,8 3,2 4,4

T 20 P 200,2 1026,4 1036,0 1039,0 15,9 3,8 8,0 T 213,5 887,3 1070,6 1115,4 15,6 3,1 4,8
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Z výsledků tahových zkoušek je zřejmý vliv tváření na 
zvýšení hodnoty smluvní meze kluzu. Pro vzorky tvářené 
ve stejném směru jako provedení následné tahové zkoušky 
je patrná větší hodnota meze kluzu i parametru nelinearity n  

(tj. menšího zakřivení diagramu) v porovnání se vzorky tvá-
řenými kolmo na směr následné zkoušky v tahu. 

Nárůst meze kluzu (obr. 8) je výrazný pro všechny zkou-
mané druhy ocelí a může dosahovat až desítky procent. Ex-

Obr. 4. Pracovní diagram vybraných vzorků třídy 1.4003  
vyrobených rovnoběžně se směrem válcování (P) s různou úrovní  

a různým směrem plastického přetvoření (P – rovnoběžně, T – kolmo)

Obr. 5. Pracovní diagram vybraných vzorků třídy 1.4404 
vyrobených rovnoběžně se směrem válcování (P) s různou úrovní  

a různým směrem plastického přetvoření (P – rovnoběžně, T – kolmo)

Obr. 6. Pracovní diagram vybraných vzorků třídy 1.4162 vyrobených 
rovnoběžně se směrem válcování (P) s různou úrovní a různým 

směrem plastického přetvoření (P – rovnoběžně, T – kolmo)

Obr. 7. Pracovní diagram vybraných vzorků třídy 1.4462 vyrobených 
rovnoběžně se směrem válcování (P) s různou úrovní  

a různým směrem plastického přetvoření (P – rovnoběžně, T – kolmo)

Obr. 8. Nárůst meze kluzu vzorků vyrobených kolmo (T)  
i rovnoběžně se směrem válcování (P) 

v závislosti na míře tváření

Obr. 9. Nárůst meze pevnosti vzorků vyrobených kolmo (T)  
i rovnoběžně se směrem válcování (P) 

v závislosti na míře tváření
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perimentálně bylo dosaženo až 100% nárůstu smluvní meze 
kluzu pro austenitickou třídu 1.4404. Nárůst meze pevnos-
ti (obr. 9) není tak výrazný, ovšem i tak je nezanedbatelný. 
Z výsledků v tabulkách vyplývá i snižování parametru ne-
linearity s rostoucím vlivem tváření. Výsledky měření ma-
teriálových charakteristik na za studena válcovaných čtver-
hranných trubkách z korozivzdorné oceli již publikovali např. 
Jandera a Macháček [6].

Závěr
Prezentované výsledky experimentálního programu, zamě-

řeného na zvýšené mechanické vlastnosti korozivzdorných 
ocelí vlivem tváření za studena, ukazují, že tento proces není 
důležitý pouze pro austenitické třídy ocelí, ale rovněž pro 
ostatní třídy. Pouze u feritických tříd může být limitující je-
jich malá tažnost. 

Po experimentálním vyvození plastických deformací, si-
mulujících výrobu průřezů tvářením za studena, kde dosahu-
je plastická deformace v rozích průřezů přes 10 % a více, 
došlo k nárůstu smluvní meze kluzu o desítky procent pro 
všechny typy ocelí. Pro austenitickou třídu v případě vysoké 
míry tváření i k nárůstu přes 100 %. Nárůst meze pevnosti se 
běžně pohyboval v rozmezí 10-20 %. Využití těchto znalos-
tí v návrhové praxi by mohlo vést k nezanedbatelné úspoře 

materiálu. Experimentální a analytický výzkum únosnosti za 
studena tvarovaných průřezů probíhá a zjednodušené návrho-
vé vztahy budou publikovány. 

Článek vznikl za podpory projektu P105/12/P307 GA ČR 
„Vliv tváření za studena na mechanické vlastnosti koro-
zivzdorných ocelí“. 
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Úvod
Energetické využití odpadu je možné provádět třemi způ-

soby – spalováním, zplynováním a pyrolýzou. Při spalování 
dochází k úplné oxidaci odpadu a získaná energie se přímo 
využívá. Zplynování spočívá v parciální oxidaci odpadu, při 
které vzniká syntézní plyn (směs CO a H2), jenž slouží jako 
palivo, popř. pro katalytickou syntézu uhlovodíků. Zplyno-
vání probíhá při vyšší teplotě než spalování a je technolo-
gicky i finančně náročnější, nicméně díky vyšším teplotám 
je omezen vznik dioxinů. Nespalitelný podíl odpadu vytváří 
kompaktní strusku, méně náročnou na kapacitu skládek. Pro 
tyto výhody zplynování široce využívají v Japonsku, zatímco 
v ostatních částech světa je komunální odpad spalován. 
Třetí technologie – pyrolýza – spočívá v tepelném rozkladu 
odpadu za nepřístupu vzduchu, přičemž opět vzniká syntézní 
plyn, ale i pevný a kapalný produkt. Tato technologie se jeví 
jako vhodnější pro méně komplexní organické odpady, např. 
pneumatiky a další pryžové výrobky. V Evropě si zřejmě i do 
budoucna udrží výsadní postavení spalování, které je poměr-
ně levné a koncentrace dioxinů ve spalinách se úspěšně řeší 
jejich čištěním. Výhřevnost komunálního odpadu závisí na 
místních podmínkách (ovlivňují složení odpadu a vlhkost), 
např. v ZEVO Praha-Malešice byla v roce 2010 průměrná vý-
hřevnost odpadu 10 MJ/kg [2], což je hodnota porovnatelná 
s široce využívaným energetickým uhlím typu ps2. 

V České republice pracují tři spalovny komunálního 
odpadu – ZEVO Praha-Malešice, Termizo Liberec a SAKO 
Brno. Všechny jsou vybaveny roštovými kotli a fungují jako 
kogenerační zdroje elektrické energie a tepla. Kapacita likvi-
dace odpadu malešické spalovny je 310 000 t/rok, liberecké 
100 000 t/rok a brněnské 230 000 t/rok [1], [3]-[5]. Domi-
nantním pevným podílem, opouštějícím spalovnu, je škvára 
vznikající na roštu. Její množství odpovídá hmotnostně 24-
30 % spáleného odpadu (objemově cca 10 %), ročně tedy 
v ČR vzniká asi 160 000 t spalovenské škváry. Kromě škváry 
vznikají ve spalovnách i popílky (cca 3 % hmotnosti odpa-
du), lépe řečeno, produkty čištění spalin [6]). V různém sta-
diu příprav je výstavba dalších spaloven – Chotíkov u Plzně, 
Komořany u Mostu, Karviná – s kapacitou spáleného odpadu 
celkem 440 000 t/rok a předpokládanou produkcí 100 000 t 
škváry. V současné době probíhá výstavba spalovny v Chotí-
kově. Pokud však má být dodržen současný cíl, tj. ukončení 
skládkování komunálního odpadu v ČR do roku 2022, bude 
nezbytné zdokonalit systém recyklace komunálního odpadu 

a pro likvidaci nerecyklovatelného podílu vybudovat další 
provozy, které přispějí i ke snížení spotřeby fosilních pa-
liv. Kromě toho je třeba najít i technologicky a ekonomicky 
schůdné využití pro spalovenské produkty, škváru a popílek. 
Popílky se v současnosti solidifikují a takto upravené ukládají 
na skládky nebezpečného odpadu, ale je možné i jejich vyu-
žití jako složky betonu [7]. Škvára se skládkuje nebo využívá 
v nezpevněné formě jako materiál pro náspy a zásypy. Hrozí 
sice vyluhování těžkých kovů do okolního prostředí, ovšem 
používání chemických rozmrazovacích látek pro zimní údrž-
bu je pro životní prostředí mnohem rizikovější [8]. Jako en-
vironmentálně přijatelnější se jeví využití škváry jako složky 
betonu, který zároveň svou solidifikační a stabilizační schop-
ností omezí mobilitu těžkých kovů a zabrání jejich uvolnění 
z materiálu do prostředí [9].

Spalovenská škvára může být použita přímo jako mino-
ritní (do 6 %) složka při výrobě portlandského slínku [10]. 
Technologicky schůdnější se však zdá její využití jako složky 
betonu. Pera a kol. [11] upozorňují na reakci kovového hliní-
ku ze škváry v alkalickém prostředí, která způsobuje vývin 
plynného vodíku, jehož bublinky snižují pevnost betonu, a 
navrhují úpravu škváry roztokem NaOH. Tento problém byl 
studován i v [12], kde autoři vyhodnotili uvolňování vodíku 
jako problém pro pevnost betonu závažnější, než je reakce 
skleněných střepů s přítomnými alkáliemi (ASR). Ginés a 
kol. [13] připravili beton nízké kvality, kde jako kamenivo 
byla použita směs přirozeně zvětralé (několik měsíců venku 
uložené) škváry (95 %) a popílku. Odležení škváry má omezit 
expanzi betonu vodíkem a jeho praskání vlivem ettringitu a 
hydratace CaO a MgO, ke kterým dochází při použití čer-
stvé škváry [14]. Quenee a kol. [15] pozorovali při použití 
škváry jako kameniva v betonu extrémní prodloužení doby 
tuhnutí vlivem obsahu těžkých kovů, které zredukovali pří-
davkem mikrosiliky, dalších pucolánů a vápna. Sorlini a kol. 
[16] doporučují škváru vypírat vodou pro snížení negativního 
vlivu na pevnost betonu. Bertolini a kol. [17] použili mokré 
mletí spalovenské škváry a získali pucolánově aktivní příměs 
do betonu. Onori a kol. [18] úspěšně zvýšili reaktivitu mleté 
škváry pomocí aktivace CaCl2. Autoři Li a kol. [19] připravili 
směsný cement (32,5) smícháním 30 % jemně mleté škvá-
ry, 10 % uhelného popílku a 40 % portlandského cementu 
CEM I 52,5. Úspěšně byla spalovenská škvára zhodnocena 
roztavením při 1 400 °C a granulací, čímž vznikla struska 
použitelná jako pucolánová příměs [20]. Bezcementové po-

V České republice se stále většina komunálního odpadu skládkuje (54 % v roce 2012), nicméně význam recyklace  
(30 %) a energetického využití odpadu průběžně roste.

Light concretes based on slag from municipal solid waste incineration

The majority of municipal solid waste produced in the Czech Republic is still landfilled (54 % in 2012); nevertheless, the 
importance of waste recycling (30 %) and waste exploitation in power generation is continuously growing. 
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ČVUT v Praze – UCEEB

Ing. Pavel REITERMAN, Ph.D.
Ing. Martin KEPPERT, Ph.D.

ČVUT v Praze – Fakulta stavební 



stavební obzor 9–10/2014 167

jivo nízké pevnosti s vysokou porozitou je možné získat ží-
háním škváry na 700 °C a jejím smícháním s 10 % Ca(OH)2 
[21]. Škváru je možné použít i jako plnivo v hydrotermálně 
vytvrzeném (autoklávovaném) materiálu na bázi křemene, 
vápenného hydrátu a granulované vysokopecní strusky [22]. 
Spalovenské popeloviny je možné využít i při výrobě umě-
lého kameniva. Další, del Valle-Zermeño a kol. [23], použili 
škváru a popílek k výrobě betonu, který následně rozdrtili na 
kamenivo. Spékáním škváry lze připravit granulované kame-
nivo o objemové hmotnosti kolem 1 500 kg/m3 [24]. Lehké 
umělé kamenivo (1 200 kg/m3) lze připravit z mleté škváry a 
cementu pomocí talířového granulátoru [25].    

Článek se zabývá možností připravit lehký beton s  
nejvyšším možným obsahem neupravené spalovenské škvá-
ry. Motivace pro výrobu lehkých betonů je zřejmá, je to ze-
jména jejich nižší součinitel tepelné vodivosti. Porézní kame-
nivo však má pozitivní vliv i na smrštění betonu [26]. Částice 
spalovenské škváry jsou sice porézní, ale nedostatečně, pro-
to byly připravované betony formulovány jako mezerovité. 
Byly hledány limity pevnosti v tlaku a součinitele tepelné 
vodivosti v závislosti na složení materiálu.        

Experimentální metody
Byla použita škvára odebraná jednorázově (cca 50 kg) z 

třídicí linky v ZEVO Praha-Malešice. Neoddělitelné kusy 
oceli a nežádoucí částice byly odstraněny ručně. Čára zrni-
tosti škváry byla stanovena dle ČSN EN 933-1. Objemová 
hmotnost jednotlivých frakcí škváry byla stanovena dle ČSN 
EN 1097-6. Hustota frakcí škváry i přírodního kameniva byla 
stanovena pomocí héliového pyknometru. Chemické složení 
škváry bylo stanoveno rentgenovou fluorescenční spektro-
skopií na přístroji Thermo ARL 9400. Pevnost v tlaku zku-
šebních těles (krychlí o hraně 150 mm) byla stanovena ve 
stáří 28 dní na stroji EU40 dle ČSN EN 12390-3. Objemová 
hmotnost betonových krychlí byla stanovena vážením a mě-
řením. Součinitel tepelné vodivosti λ byl zjištěn přístrojem 
ISOMET 2104 (šest měření na vysušených krychlích).

Výsledky a diskuze       
Odebraná škvára byla vysušena v laboratoři a následně 

byly odstraněny nepočetné částice větší než 32 mm (roz-
měrné škvárové spečence). Distribuce velikosti částic škváry 
je široká (obr. 1); síty byla škvára roztříděna na frakce 0-1, 
1-2, 2-4, 4-8, 8-16 mm a ty byly analyzovány. Horní hranice 
byla zvolena s ohledem na maximální velikost zrna kameniva 
dostupného v laboratořích. Hmotnostní obsah jednotlivých 
popelotvorných oxidů, síranů (jako SO3) a chloridů je uve-
den v tab. 1, v níž lze sledovat i několik významných trendů. 
Obsah SiO2 výrazně roste s velikostí zrna až na 50 %. Naopak 

obsah ze stavebního hlediska problematických aniontů, tj. 
chloridů, síranů a fosforečnanů, je nejvyšší v jemném podílu. 
Stejný trend sleduje i vápník zčásti přítomný jako Ca3(PO4)2 a 
CaSO4, resp. jeho hydráty. Obsah MgO, Al2O3 a Fe2O3 výraz-
ný trend nevykazuje. Poměrně výrazně rostoucí obsah sodíku 
směrem k větším částicím je poměrně překvapivý a naznaču-
je, že jde převážně o sodík vázaný v silikátech. V porovnání 
s publikovanými údaji o složení škváry z různých spaloven ve 
světě [25] vykazuje malešická škvára spíše příznivé složení.     

Tab. 1. Obsah popelotvorných oxidů, chloridů a SO3 ve škváře

Obsah
0-1 mm 1-2 mm 2-4 mm 4-8 mm 8-16 mm

[% hm.]

CaO 33,3 29,3 27,2 24,2 18,6

MgO 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8

SiO2 28,7 32,3 35,8 42 50,9

Al2O3 11,9 12,1 12.0 10 8,7

Fe2O3 6,6 7,3 6,5 6,1 4,7

P2O5 2,5 2,5 2,5 2,1 1,2

K2O 1,8 1,9 1,8 1,6 1,3

Na2O 2,8 3,5 3,9 5,5 7,8

TiO2 1,3 1,3 1,2 0,9 0,6

SO3 5,8 4,8 4,4 3,6 2,9

Cl 1,9 1,6 1,4 1,1 0,6

Při studiu spalovenských popelovin je vždy třeba sledovat 
i minoritní složky, zejména těžké kovy, které v těchto mate-
riálech představují významné hygienické a environmentální 
riziko. Rovněž i stopové množství některých prvků zásadním 
způsobem ovlivňuje vlastnosti betonu, především v kombi-
naci s některými typy přísad. Orientační hodnoty koncentrace 
těžkých kovů v jednotlivých frakcích jsou uvedeny v tab. 2. Těž-
ké kovy je možné v tomto kontextu rozdělit do dvou skupin. 
Obsah Co, Mn, Ni a V nevykazuje vzhledem k velikosti čás-
tic výrazný trend. Obsah Cr je nejvyšší v nejhrubší sledované 
frakci, ale trend není příliš přesvědčivý. Koncentrace Ba, Cu, 
Pb, Sb, Sn a Zn s rostoucí velikostí částic klesá, nejvýraznější 
je pokles u Cu, Sb a Zn. Pozitivní je, že koncentrace tří hy-
gienicky velmi významných prvků, tj. As, Cd a Hg, byly pod 
mezí detekce použité metody. Všechny tyto prvky tvoří silně 
těkavé sloučeniny a během spalování přecházejí do plynné 
fáze, ze které jsou odlučovány jako složky popílku, nicméně 
jejich absence ve škváře není běžná [27]. Koncentrace olova 
je výrazně nižší než v publikovaných studiích. Ostatní těž-
ké kovy nevybočují ze zveřejněných údajů. Pro odůvodnění 
odlišného chování jednotlivých kovů, jak v jejich distribuci 
škvára/popílek [28], tak v  tendenci hromadit se v jemnější/
hrubší frakci škváry, nemáme dostatek dat. Je však zřejmé, že 
prvky tvořící těkavé soli (kromě zmíněných As, Cd a Hg jsou 
to Cu, Pb, Sn a Zn) se ve škváře hromadí v jemnější frakci, 
zatímco koncentrace prvků karbidotvorných (Co, Cr, Mn, Ni, 
V) na velikosti částic škváry nezávisejí. Z hlediska využití 
škváry v betonu je zejména významný pokles koncentrace Cu 
a Zn s rostoucí velikostí částic, protože tyto prvky výrazně 
zpomalují hydrataci cementu [29]. Je možné konstatovat, že 
z hlediska složení jsou hrubší frakce škváry pro využití, a to 
nejen ve stavebnictví, vhodnější.  Obr. 1. Čára zrnitosti škváry
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Tab. 2. Koncentrace těžkých kovů ve škváře

Obsah
0-1 mm 1-2 mm 2-4 mm 4-8 mm 8-16 mm

[mg/kg]

As < < < < <

Ba 3 130 3 136 3 140 2 419 1 792

Cd  < <  < <  <

Co 73 66 0 44 37

Cr 479 342 410 481 684

Cu 1 838 1 438 1 678 799 959

Hg < < < < <

Mn 1 084 1 393 1 088 929 1 090

Ni 79 55 60 51 94

Pb 742 835 842 464 459

Sb 102 122 86  99 0 

Sn 240 236 39 158 95

V 56 56 56 50 45

Zn 4 497 4 095 3 533 2 409 1 205

Objemovou hmotnost, hustotu a porozitu jednotlivých frak-
cí škváry uvádí tab. 3. Částice do 4 mm jsou v podstatě stejně 
porézní, u částic hrubších postupně porozita klesá. Drobnější 
frakce se tedy pohybují na hranici objemové hmotnosti de-
finující lehké kamenivo (2 000 kg/m3), hrubé ji překračují. 
Z tohoto důvodu byly kýžené lehké betony se spalovenskou 
škvárou formulovány jako betony mezerovité, s omezeným 
množstvím cementového tmelu. Složení záměsí studovaných 
betonů je v tab. 4. Jako pojivo byl použit cement CM II 32,5. 
Dávka vody byla volena tak, aby bylo dosaženo konzistence 
směsi S 1 (ČSN EN 12350-2). Jako referenční směs 0 byl po-
užit mezerovitý beton s přírodním hutným kamenivem. Ob-
jemová hmotnost přírodního kameniva frakce 4-8 mm byla 

2 500 kg/m3, frakce 8-16 mm 2 495 kg/m3. Dávka vody byla 
zvyšována s množstvím užité škváry, kvůli její porozitě, a 
tedy nasákavosti.    

Tab. 3. Základní vlastnosti jednotlivých frakcí škváry

Frakce Objemová 
hmotnost Hustota Porozita

[mm] [kg/m3] [%]

0-1 1 990 2 685 25,9

1-2 1 950 2 694 27,6

2-4 2 010 2 725 26,2

4-8 2 170 2 679 19,0

8-16 2 320 2 621 11,5

Tab. 5. Pevnost v tlaku, objemová hmotnost a součinitel tepelné 
vodivosti lehkých betonů

Směs
Pevnost 
v tlaku

Objemová 
hmotnost

Součinitel tepelné 
vodivosti

[MPa] [kg/m3] [W m-1 K-1]

0 8,4 1 704 0,88

1 2,8 1 381 0,32

2 1,7 1 227 0,25

3 4,4 1 534 0,64

4 8,4 1 862 0,81

5 4,1 1 569 0,46

6 5,7 1 589 0,39

7 10,5 1 897 0,76

Tab. 4. Složení čerstvých směsí lehkých betonů 

Směs CEM II/BM 
(SL) 32,5

0-1 mm 2-4 mm 4-8 mm 8-16 mm

Voda
škvára škvára přírodní 

kamenivo škvára přírodní 
kamenivo škvára

[kg/m3]

0 283,5 – – 420 – 1 313 – 105

1 283,5 – – 420 – – 1 221 155

2 283,5 – – – 365 – 1 221 175

3 283,5 – – – 365 1 313 – 140

4 283,5 70 170 420 – 1 313 – 140

5 283,5 70 170 420 – – 1 221 200

6 283,5 70 170 – 365 –  1221 230

7 283,5 70 170 – 365 1 313 – 200



stavební obzor 9–10/2014 169

Směsi 0 až 3 byly navrženy s obsahem pouze dvou frakcí pl-
niva (4-8 mm, 8-16 mm), lišily se použitím hutného kameni-
va nebo škváry. Podle očekávání použití porézní škváry vedlo 
ke snížení objemové hmotnosti, pevnosti a součinitele tepel-
né vodivosti betonu (tab. 5). Nejvíce se vlastnostmi lišil od 
referenční směsi 0 materiál 2, v němž byly škvárou nahrazeny 
obě frakce plniva, ovšem pokles pevnosti byl velmi výrazný. 
Užití škváry pouze frakce 4-8 mm (směs 3) znamenalo pokles 
pevnosti takřka na polovinu, ovšem součinitel λ tak výrazně 
neklesl. Ve vzorcích 4 až 7 byla do jisté míry potlačena me-
zerovitost betonu tím, že byly v poměrně malém množství 
doplněny do směsi podíly drobného plniva – škváry frakcí 
0-1 mm a 2-4 mm. Vzorek 4 (drobné plnivo škvára, hrubé 
hutné přírodní kamenivo) vykazoval podobné vlastnosti jako 
0. Vzorek 7 (s hutným kamenivem 8-16 mm) vykazoval ze 
studovaných betonů nejvyšší pevnost v tlaku. Lehký beton 6 
obsahoval jako plnivo pouze škváru; hodnoty jeho pevnosti a 
součinitele λ je přitom možné označit za vzájemný rozumný 
kompromis – doplnění drobnějších frakcí škváry sice vedlo 
k nárůstu pevnosti a objemové hmotnosti, ale s omezeným 
negativním dopadem na součinitel λ.     

Z obrázku 2 je zřejmé, že pevnost v tlaku a součinitel te-
pelné vodivosti závisí ve studovaných lehkých betonech na 
objemové hmotnosti víceméně lineárně, ale zejména v pří-
padě součinitele λ nejde o vztah jednoznačný. To je dáno 
faktem, že v případě mezerovitého betonu jde, v porovnání 
např. s běžnými tepelně izolačními materiály, o komplikova-
ný systém vzduchových mezer, cementového pojiva a různě 
porézních frakcí plniva. Pokles pevnosti betonů způsobuje 
zejména škvára frakce 8-16 mm, která se v mezerovitém be-
tonu významně podílí na přenosu napětí materiálem.  

Obr. 2. Závislost pevnosti v tlaku a součinitele tepelné vodivosti 
lehkých betonů na objemové hmotnosti

Závěr
Vlastnosti škváry ze ZEVO Praha-Malešice významně 

závisejí na velikosti částic. S rostoucí velikostí zrna klesá 
pórovitost; ve složení lze sledovat trend poklesu koncentrace, 
ze stavebního hlediska nežádoucích, aniontů (Cl–, SO4

2–, PO4
3–) 

směrem k větším částicím, roste naopak obsah SiO2. V hrub-
ších částicích klesá koncentrace Cu, Pb, Sn a Zn. Z těchto 
důvodů jsou pro použití v betonu vhodné spíše hrubší frakce 
škváry. Zrnitostní frakce škváry a přírodního hutného kame-
niva 4-8 mm a 8-16 mm byly použity pro přípravu lehkého 
mezerovitého betonu, pro zvýšení pevnosti bylo použito i 
omezené množství zrn velikosti 0-1 mm a 2-4 mm, ovšem za 
cenu nárůstu objemové hmotnosti. Jako rozumný kompromis 
se ukázala směs obsahující pouze spalovenskou škváru výše 

uvedených velikostních frakcí, která dosáhla pevnosti v tlaku 
5,7 MPa a součinitele tepelné vodivosti 0,39 W m-1 K-1.    

Článek vznikl za podpory Evropské unie, projektu OP 
VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum 
energeticky efektivních budov. 
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Úvod
Alkalicky aktivované materiály, někdy nazývané geopoly-

mery, jsou známé již mnoho let. Vznikají alkalickou aktivací 
aluminosilikátových látek v silně zásaditém prostředí. Díky 
svým mechanickým vlastnostem jsou to materiály s velkým 
potenciálem a širokým rozsahem použití. Vznikají geopo-
lymerací, která probíhá během chemické reakce aluminosi-
likátů s křemičitany, uhličitany nebo hydroxidy alkalických 
kovů. Při tomto procesu se vytváří pevná struktura, reakce 
vedoucí ke vzniku této struktury je odlišná od procesů tuhnutí 
a tvrdnutí cementových pojiv.

Cihlářské zeminy obsahují jílové minerály, které se řadí 
mezi vrstevnaté aluminosilikáty, jež mají schopnost s vodou 
vytvářet tvárné těsto. Kromě jílových minerálů mohou zemi-
ny obsahovat i jiné minerály, např. krystalické i nekrystalické 
modifikace SiO2, živce, zeolity, uhličitany, oxidy nebo hydro-
xidy železa a hliníku, nekrystalické jílové minerály ze skupi-
ny alofánu a organické příměsi [1]. Cihlářské výrobky se pálí 
při teplotách okolo 850 °C. Při této teplotě se netvoří stabilní 
krystalický mullit, ale jíly se přemění na amorfní bezvodé 
sloučeniny, které dávají předpoklad možnosti alkalické ak-
tivace. Reakce s aktivátorem umožní rozpouštění těchto me-
tastabilních nekrystalických fází obsažených ve střepu v silně 
zásaditém prostředí a následnou tvorbu pevné struktury.

Keramické zeminy vypálené na teplotu 800-900 °C získá-
vají také pucolánovou aktivitu, reagují s hydroxidem vápe-
natým a vodou za vniku hydratovaných křemičitanů vápena-
tých, které tuhnou a tvrdnou, a jsou stálé i pod vodou [1]. 
V případě alkalické aktivace keramického střepu vznikají 
během geopolymerační reakce jiné sloučeniny než při reak-
ci pucolánu s hydroxidem vápenatým. Výsledné vlastnosti 
vzniklých geopolymerů závisejí na reaktivitě suroviny s al-
kalickým aktivátorem, která závisí na teplotě výpalu, che-
mickém a mineralogickém složení primární suroviny a na 
velikosti částic.

Alkalická aktivace aluminosilikátů
První práce o možnostech alkalické aktivace aluminosili-

kátů se datují do třicátých let minulého století [2]-[4]. Pro-
blematice alkalické aktivace se následně od padesátých let 
věnoval Gluchovsky, který poprvé popsal možnost využití 
pojiv na bázi aluminosilikátů s nízkým obsahem vápníku 

(jílů) a roztoků sloučenin alkalických kovů. Tyto materiály 
pojmenoval „gruntocementy“ [5]. Od té doby bylo provede-
no mnoho rozsáhlých vědeckých studií, jež stanovily trendy 
pro přípravu a průmyslovou aplikaci alkalicky aktivovaných 
pojiv a kompozitů z nich připravených, zejména pak vysoce 
užitných anebo environmentálně udržitelných alternativních 
pojiv k portlandskému cementu [6]. O výzkum vlastností a 
využití geopolymerů  se zasloužili zejména van Deventer 
z Austrálie, který se věnuje především studiu geopolymerů 
na bázi elektrárenských popílků pro přípravu kompozitů jako 
náhrady betonů z portlandského cementu [7]-[10], a ve Špa-
nělsku Palomo a Puertas, jejichž práce jsou zaměřeny nejen 
na mikrostrukturu, ale také na trvanlivost a degradační proce-
sy těchto pojiv [11], [12]. V ČR se této problematice věnoval 
od sedmdesátých let minulého století Brandštetr [13], Škvára 
[14] a Rovnaník [15], 16], transportními jevy v těchto materi-
álech se zabýval Černý a kol. [17]-[20].

Geopolymery – alkalicky aktivované  
aluminosilikáty

Pojem „geopolymer“ zavedl prof. Davidovits v sedmde-
sátých letech minulého století. Nazval a popsal alkalicky 
aktivované  aluminosilikátové materiály, složení typu „poly-
sialate“ a jeho varianty [6], [21], které jsou někdy užívány 
v obecném popisu geopolymerních pojiv. Patří do skupiny 
minerálních pojiv blízce příbuzných přírodním zeolitům. Je-
jich struktury jsou složeny z polymerních sítí Si-O-Al podob-
ných těm, které se objevují v zeolitech. Hlavním rozdílem 
je rentgenoamorfní charakter geopolymerů, zatímco zeolity 
jsou krystalické. 

Geopolymery se vyznačují výjimečnou teplotní stabilitou 
[22]-[25], velmi dobrou chemickou odolností a výbornými 
mechanickými vlastnostmi. Z důvodu chemické stability jsou 
využitelné v oblasti imobilizace toxických a radioaktivních 
odpadů [26]. 

Geopolymerace
Geopolymerace je reakce aluminosilikátového materiálu 

s alkalickým roztokem s vysokou koncentrací OH- iontů (pH 
> 12). Počáteční tvorba geopolymeru, spojená s rozpouště-
ním aluminosilikátu v silně zásaditém prostředí, je v podstatě 
alkalickou hydrolýzou sloučenin s kyslíkovými můstky mezi 

Alkalická aktivace je proces, při kterém aluminosilikátové složky, obsažené v surovině, reagují se sloučeninami alkalic-
kých kovů, nejčastěji s křemičitany. Článek se zabývá možností použití vedlejších produktů cihlářského průmyslu pro 
přípravu geopolymerů. Geopolymery byly podrobeny stanovení pevnosti v tlaku, tahu za ohybu, objemové hmotnosti, 
porozity, vybrané vzorky byly analyzovány pomocí analýz REM a XRD.

Alkali activation of the ground brick body

Aluminosilicate materials can be transformed into a very well compacted binding material by the process called alkali 
activation. The present work aims at the possibility of using brick body by-products from the brick industry in the 
development of geopolymers. Geopolymers based on the fine ground brick body were tested for compressive and flexural 
strength, bulk density, porosity and the pore size distribution. The microstructure of chosen specimens was examined 
by means of the SEM and XRD analysis.
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jednotlivými polyedry SiO4
4- a AO4

4-. Rozpuštění amorfních 
aluminosilikátů je poměrně rychlé, a to vede k rychlému vy-
tvoření přesyceného roztoku obsahujícího monomerní složky 
[Al(OH)4]-, [SiO(OH)3]- a [SiO2(OH)2]2-. Tyto složky mezi 
sebou kondenzují a vytvářejí aluminosilikátový gel, který 
následně vede k tvorbě nových aluminosilikátových slouče-
nin, jejichž struktura je závislá na celkovém poměru Si:Al. 
Důležitá je přítomnost iontu alkalického kovu, vyrovnávají-
cího záporný náboj, který se vytvoří na atomu hliníku. Geo-
polymery jsou chemickým složením podobné zeolitům, fáze 
geopolymerního pojiva bývá často popisována jako amorfní, 
avšak mnoho autorů popisuje tvořící se fáze jako semikrys-
talické nebo polykrystalické, obzvláště u produktů vznikají-
cích při vyšších teplotách. Vzhledem k předpokladu alkalické 
aktivace materiálů obsahujících Si a Al je možné pro přípra-
vu geopolymerů potenciálně použit širokou škálu výchozích 
surovin, a to přírodních, uměle vyrobených, ale i odpadních 
materiálů z různých průmyslových odvětví [27]-[29].  

Charakteristika surovin a metodika zkoušek
K aktivaci byly použity cihelné střepy, které vznikají jako 

odpad při výrobě cihlářského zboží, a to mleté cihelné střepy 
z nedodělků z výroby střešní krytiny v závodě TONDACH ve 
Šlapanicích (dále jen ST) a cihelný prach vznikající při brou-
šení přesných cihel FAMILY 50 v závodě HELUZ, cihlářský 
průmysl, v Hevlíně (dále jen PH). Další surovinou byla mletá 
antuka od firmy CIVAS, vyráběná z odpadu vnikajícího při 
výrobě cihlářských prvků, při demolici budov z cihel a při 

rekonstrukci střech z pálené střešní krytiny (dále jen AM). 
Střepy TONDACH a antuka CIVAS byly pro dosažení vhod-
né velikosti zrn a dostatečného měrného povrchu pro průběh 
alkalické aktivace a tvorbu geopolymeru pomlety v kulovém 
laboratorním mlýně. Cihelný prach HELUZ měl dostatečnou 
jemnost, a proto se již neupravoval. 

U vstupních surovin byla sítovým rozborem laborator-
ně stanovena granulometrie, mineralogické složení surovin 
(Bruker D8 Advance) a byl proveden chemický rozbor. Sí-
tový rozbor (tab. 1) ukázal u mletých střepů ST přítomnost 
93,9 % částic menších než 0,063 mm, prach PH měl obsah 
těchto částic 75 %, AM 72 %. Dostatečně vysoká jemnost a 
velký měrný povrch vstupních surovin (tab. 2) jsou vhodné 
a nezbytné pro průběh alkalické aktivace a tvorbu geopoly-
meru. Z chemického rozboru vyplývá, že všechny suroviny 
mají vysoký obsah oxidů křemíku a hliníku, který je předpo-
kladem možnosti alkalické aktivace a přípravy geopolymerů.

Rentgenová difrakční analýza ukázala, že dominantní krys-
talickou fází u ST je křemen, dále byly identifikovány živce, 
amfibol, hematit a muskovit. V cihelném prachu převažuje 
křemen, živce a muskovit. Dále byly přítomny oxidy železa, 
magnetit a hematit. U antuky analýza prokázala přítomnost 
zejména křemene, muskovitu, illitu, dále byly přítomny oxi-
dy železa, magnetitu, hematitu a malé množství kalcitu, sád-
rovce a amfibolitu.

Jako aktivátor byl použit koloidní roztok křemičitanu 
sodného (vodní sklo), jehož silikátový modul (Ms = 1,6) byl 
upraven hydroxidem sodným na hodnotu Ms = 1,3, resp. 1,0. 
Silikátový modul je dán poměrem 

OM
SiOM s

2

2=
 
,
 

kde M je alkalický kov (Na, K, Li). Chemické složení a hod-
nota silikátového modulu použitého vodního skla je uvedeno 
v tab. 3. 
Tab. 3. Chemické složení základního aktivátoru (vodního skla)  
a jeho silikátového modulu

Vodní sklo
 [%]

Silikátový
modul Ms [-]

SiO2 Na2O H2O SiO2/Na2O

25,58 16,92 57,50 1,60

Pro aktivaci byly použity tři roztoky aktivátoru se silikáto-
vým modulem Ms = 1,0; 1,3 a 1,6. Dávka aktivátoru byla 25 % 
hm. z hmotnosti použitého střepu. Směs byla homogenizová-
na v laboratorní míchačce, z ní následně vyrobena zkušební 
tělesa, která byla uložena volně v laboratoři (teplota 21±1 °C 

Tab. 2. Chemické složení vstupních surovin

Surovina
Složení [%]

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3
ztráta žíháním 

(1 100 °C)

mleté cihelné  
střepy TONDACH 63,45 13,98 5,39 8,18 2,27 2,43 0,90 0,10 1,13

cihelný prach 
HELUZ 57,67 14,91 5,02 9,81 3,74 3,20 1,45 1,86 –

antuka CIVAS 61,89 13,56 6,78 7,52 3,16 1,98 0,97 0,12 1,95

Tab. 1. Sítový rozbor vstupních cihelných střepů

Velikost  
zrn  

[mm]

Mleté cihelné 
střepy  

TONDACH 

Cihelný 
prach  

HELUZ 

Antuka 
CIVAS 

obsah [%]

˃ 0,025 1,40 4,82 19,46

0,025-0,045 13,90 11,16 36,75

0,045-0,063 78,60 58,97 15,21

0,063-0,090 3,07 4,56 10,59

0,090-0,125 0,22 1,82 7,87

0,125-0,250 1,58 4,11 10,10

0,250-0,500 0,60 3,46 0,02

0,500-1,000 0,27 4,33 0,00

˂ 1,000 0,36 6,77 0,00
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a R. H. 50±5 %). Tělesa byla zkoušena na pevnost v tlaku, 
v tahu za ohybu po 7, 28, 90 a 360 dnech uložení. Dále byla 
stanovena objemová hmotnost, pórovitost, smrštění stárnutím 
a na vybraných vzorcích byla provedena analýza XRD a stu-
dována vnitřní struktura pomocí REM.

Výsledky a diskuse
Výsledky pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu vyrobených 

produktů jsou uvedeny v tab. 4 a v grafech na obr. 1 a obr. 2. 
Pevnost v čase výrazně stoupá, 28denní pevnost se po roce 
zvýší v některých případech na více než dvojnásobek, což 
ukazuje, že geopolymerní reakce a tvorba vnitřní struktury 
probíhá v dlouhém časovém intervalu. Byla zaznamenána 
také vysoká pevnost v tahu za ohybu v porovnání s pevností 
kompozitů na bázi portlandského cementu. Geopolymery ze 
střepu ST dosáhly nejvyšší pevnosti s alkalickým aktivátorem 
se silikátovým modulem Ms = 1,0, pro geopolymery vyrobené 
ze střepů PH a AM je nejvhodnější aktivátor s Ms = 1,3. 

Výsledky ukázaly, že geopolymery připravené aktivací 
AM dosahovaly v porovnání s geopolymery připravenými 
aktivací ST a PH nižší pevnosti v tlaku, přibližně poloviční. 
Nižší dosažená pevnost zkušebních těles z AM může být do 
určité míry způsobena tím, že antuka se vyrábí zejména ze 
starých pálených cihel a střešních krytin z doby před sto a 
více lety, kdy výpal těchto cihlářských prvků probíhal za vyš-
ších teplot a jiných podmínek, než při jakých se pálí cihlářské 

prvky v dnešní době, jako je tomu právě u ST a PH. Vzhle-
dem k vyšší teplotě výpalu starých pálených cihel a střešních 
tašek jsou v antuce přítomny ve větší míře stabilní krystalické 
sloučeniny vzniklé při výpalu, jejichž reakce s alkalickým ak-
tivátorem je do jisté míry omezena.  

Mikrostruktura geopolymerů 
Snímky z elektronového mikroskopu na obr. 3a, b ukazují 

mikrostrukturu geopolymerů vyrobených ze střepů ST a PH. 
Oba geopolymery byly aktivované roztokem aktivátoru o Ms 

= 1,0 a mají velmi hutnou kompaktní strukturu. Ve struktuře 
je možné vidět nezreagovaná větší zrna (obr. 3b), která jsou 
obklopena produkty geopolymerační reakce. Tato fáze bývá 
někdy označována jako hlinitokřemičitý gel, tvořící pojivou 
složku v geopolymerních systémech.

Výsledky získané z měření kumulativního objemu pórů jsou 
pro jednotlivé cihelné geopolymery uvedeny na obr. 4. Z prů-
běhu křivek je patrné, že měly přibližně stejný objem i velikost 
pórů, která se pohybovala přibližně v intervalu 0,1- 0,02 µm. 
Geopolymer připravený aktivací mletých střepů ST vykazoval 
nepatrně menší celkový objem pórů, který koresponduje s jeho 
vyššími pevnostmi v porovnání s geopolymery PH a AM.

Tab. 4. Vlastnosti zkušebních vzorků

Směs

Pevnost [MPa] Objemová 
hmotnost  
po 28 d 
[kg/m3]

Smrštění 
stárnutím
po 28 d 

[%]
v tahu za ohybu v tlaku 

7 d 28 d 90 d 360 d 7 d 28 d 90 d 360 d

ST 1,0 4,2 6,2 10,6 11,8 14,6 22,3 49,0 60,1 1 685 6,7

ST 1,3 4,5 6,3 10,9 13,2 21,3 29,5 38,1 45,5 1 672 4,8

ST 1,6 3,8 8,3 8,1 9,6 18,4 32,4 34,2 39,0 1 643 3,9

PH 1,0 1,8 6,3 12,5 13,8 6,7 21,8 41,3 48,6 1721 4,4

PH 1,3 2,3 7,9 11,1 11,4 8,4 26,0 36,5 53,9 1 689 4,4

PH 1,6 2,8 6,3 8,2 8,3 11,9 24,5 35,6 38,1 1 632 3,6

AM 1,0 1,7 4,7 5,6 7,4 5,8 13,7 22,4 27,5 1 667 3,2

AM 1,3 2,1 4,4 7,0 7,9 6,4 14,4 24,8 29,8 1 640 3,0

AM 1,6 1,3 5,0 5,8 5,6 4,9 14,0 19,3 22,1 1 579 2,1

0

10

20

30

40

50

60

ST1,0 ST1,3 ST1,6 PH1,0 PH1,3 PH1,6 AM1,0 AM1,3 AM1,6

pe
vn

os
t v

 tl
ak

u 
[M

Pa
]

7 denní 28 denní 90 denní 360 denní

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ST1,0 ST1,3 ST1,6 PH1,0 PH1,3 PH1,6 AM1,0 AM1,3 AM1,6

pe
vn

os
t v

 ta
hu

 za
 o

hy
bu

 [M
Pa

]

7 denní 28 denní 90 denní 360 denní

Obr. 1. Závislost pevnosti v tlaku zkušebních těles na hodnotě 
aktivátoru Ms a stáří vzorků

Obr. 2. Závislost pevnosti v tahu za ohybu zkušebních těles  
na hodnotě aktivátoru Ms a stáří vzorků
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Rentgenová difrakční analýza neukázala v mineralogickém 
složení mezi vstupními surovinami a geopolymery z nich při-
pravených výraznější změny. Analýza XRD prokázala pří-
tomnost krystalických látek stejných, jako byly identifiková-
ny v neaktivovaných vstupních surovinách. To je způsobeno 
tím, že střep reaguje pozvolna a v době stanovení byly pří-
tomny nezreagované podíly surovin. Produkty geopolymerní 
reakce jsou převážně amorfního charakteru, což dokazuje i 
výsledek analýzy XRD. Na difraktogramu je patrný nárůst di-
fúzního pásu, který vzniká v důsledku přítomnosti amorfních, 
nebo nedokonale krystalických fází.  

Závěr
Výsledky experimentů ukázaly, že suroviny vznikající jako 

odpad při keramické výrobě lze s výhodou použít na přípra-
vu geopolymerů dosahujících velmi zajímavých vlastností, a 
to jak v případě mletých střepů ze závodu TONDACH, tak i 
v případě prachu z broušení přesných cihel HELUZ Family. 

Při aktivaci byly vyrobeny geopolymery dosahující pevnosti 
až 60 MPa v tlaku, a téměř 12 MPa v tahu za ohybu. V pří-
padě antuky byla pevnost výrazně nižší, zřejmě vzhledem 
k využití různých druhů cihelných výrobků pro její přípravu, 
a to i takových, které nemají vhodné vlastnosti pro geopoly-
merizaci. Nevýhodou u cihelných střepů TONDACH a an-
tuky při výrobě geopolymerů je nutnost úpravy mletím před 
použitím, která u prachu z broušení cihel HELUZ není nutná. 
Určitou výhodnou je červená barva vzniklých geopolymerů, 
která může být bonusem v případě uplatnění v praxi, např. na 
výrobu replik atypických keramických prvků. Geopolymer-
ní materiály, připravené aktivací cihelných střepů, dosahují 
nepřehlédnutelných charakteristických vlastností, které je 
možné s úspěchem aplikovat při výrobě nových stavebních 
materiálů, jako alternativu k materiálům stávajícím, přičemž 
využití těchto vedlejších průmyslových produktů pro výrobu 
plnohodnotných stavebních materiálů bude mít nemalý vý-
znam pro ekologii.

Článek vznikl za podpory projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0097 
„OP Výzkum a vývoj pro inovace“ v rámci činnosti regio-
nálního Centra AdMaS „Pokročilé stavební materiály, 
konstrukce a technologie“
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1. Úvod
Valená klenba patří k základním klenebním konstrukcím. 

Používala se (ve větší či menší míře) ve všech stavebních 
slozích, počínaje románským, a vyskytuje se téměř v každé 
historické a památkově chráněné stavbě. Její tvar, odvozený 
z válcového základu, je výchozím pro celou skupinu kle-
nebních konstrukcí, na jejichž počátku stojí klenba křížová. 
Valená klenba se používala pro zastropení čtvercových, ob-
délníkových i nepravidelných půdorysů, pro zastropení scho-
dišť (přímá, šikmá, oblouková, stoupající) a dalších prostor 
reprezentativního i užitkového charakteru. 

V počátcích románské architektury v českých zemích tvoří 
valená klenba strop vydutý do tvaru polovičního válce, kte-
rý plně dosedá, „srůstá“, na svislé zdivo. V podružné, rudi-
mentální, čistě konstruktivní funkci se valená klenba udržela 
po celý středověk. Výtvarně zpracovanou valenou klenbu je 
možné nalézt v ojedinělých příkladech dvojlodních a trojlod-
ních síní měšťanských mázhausů v jižních Čechách (Český 
Krumlov, Zlatá Koruna) a gotických hradech (např. Točník, 
Švihov). Od renesance až do 19. století se valené klenby běž-
ně užívaly pro zastropení malých i velkých prostorů a dodnes 
se užívají pro zastropení inženýrských staveb. 

V oblasti zesilování a stabilizace historických, převážně zdě-
ných konstrukcí přináší využití kompozitních materiálů FRP na 
bázi vysokopevnostních vláken řadu výhod, zejména z hlediska 
jejich nízké hmotnosti, vysoké efektivity a možné reverzibility 
[2]. Jejich dosavadní využití v oblasti historických a památkově 
chráněných staveb je zaměřeno zejména na stabilizaci svislých 
nosných a klenbových konstrukcí na účinky vodorovných zatí-
žení v důsledku technické a přírodní seizmicity [3], [4]. 

Mechanizmus porušení zděné klenby nebo klenbového 
pásu, popř. staticky účinných klenbových žeber, je odlišný od 
mechanizmu porušování zděných pilířů. Mechanizmus poru-
šení klenby (zakřiveného zdiva) se uplatňuje v případech, kdy 

tlaková čára, která popisuje polohu působiště vnitřní tlakové 
síly R ve všech průřezech klenby (je obloukovou výslednicí 
zatížení působícího na klenby, podporových reakcí klenby 
a případných změn v uložení klenby), neprochází vnitřní tře-
tinou výšky průřezu klenby, klenbového pásu, žebra (hodnota 
výstřednosti e > t/6).

Proces porušení klenby je velmi složitý a zahrnuje dva vý-
znamné mechanizmy – tvarové změny lokální a celého klen-
bového systému a vlastní porušování zdiva klenby působe-
ním tahových a tlakových normálových napětí, dosahujících 
v místech vzniku tahových trhlin mezních hodnot únosnosti 
zdiva klenby v tlaku. Úplné porušení – kolaps klenby je tudíž 
zpravidla výsledkem dvou souvisejících paralelních procesů. 
Je charakteristický vybočením klenby spolu s lokálním poru-
šováním, po nichž nastává mechanické narušení zdiva a roz-
pad klenby. Oba procesy jsou současné a nelze je oddělit. 
Stav napjatosti klenby v průběhu jejího zatěžování a poru-
šování výstižně popisuje průběh tlakové čáry v jednotlivých 
stádiích působení klenbového systému. Mechanizmus poru-
šení a dosažení mezní únosnosti klenby je výrazně ovlivněn 
charakterem zatížení, zejména jeho případnou nesymetrií, 
a dále tvarovými a geometrickými odchylkami a imperfek-
cemi a v neposlední řadě tuhostí a stabilitou podpor (obr. 1).

Experimentální výzkum prokázal nárůst mezní únosnosti 
a duktility valených zděných klenbových konstrukcí zesíle-
ných na povrchu kompozity z uhlíkové, popř. skleněné tka-
niny a epoxidové pryskyřice [5], [6]. Výzkum prokázal, že 
klenby zesílené nepředpjatými pásy kompozitů lepenými na 
povrch klenby, zejména v oblastech tahových napětí, omezu-
je vznik a rozvoj tahových trhlin a zvyšuje stabilitu klenby. 
Bylo ověřeno řešení, při němž zesilující pásy kompozitu byly 
umístěny na spodním líci ve vrcholu klenby v rozsahu cca 
třetiny délky oblouku klenby a na rubu klenby v oblastech 
vymezených patou klenby a středovým úhlem cca 120° v roz-
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V rámci výzkumného projektu [1] se uskutečnil experimentální výzkum dynamických vlastností segmentové valené 
klenby nevyztužené a klenby zpevněné uhlíkovými pásy. Podle nových pozorování a výpočtů se seizmické ohrožení sta-
veb, zejména v seizmických oblastech České republiky, zvýšilo, zvětšila se také výměra těchto území, kde je nutné stav-
by na seizmické účinky posuzovat. Klenbové konstrukce historických a památkově chráněných staveb jsou mimořádně 
citlivé na deformace podpůrné konstrukce a jejich odezva na seizmické účinky může být často provázena mechanickým 
porušením klenby. Článek popisuje dynamické experimenty na zděné segmentové valené klenbě.

Experimental verification of barrel brick vault’s response to dynamic effects

Experimental research into the dynamic characteristics of non-reinforced barrel vault segments and vaults reinforced by 
carbon strips was carried out within the research project [1]. New observations and calculations imply that the seismic 
risks affecting buildings, mainly in the so-called seismic zones of the Czech Republic, have grown and the area of these 
territories where buildings must be assessed in terms of seismic effects has increased. Vault structures of historic and 
listed buildings are extremely sensitive to the deformations of their supporting structures and their response to seismic 
effects may frequently be accompanied by the vault’s mechanical failure. The article describes dynamic experiments 
performed on masonry barrel vault segments.
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sahu cca třetiny délky oblouku klenby v místech tzv. nebez-
pečných průřezů [7]. 

Numerické analýzy prokázaly vysokou citlivost klenby na 
deformace podpůrné konstrukce (podpor), přičemž zejmé-
na vodorovný posun (deformace) podpor v řádově malých 
hodnotách (milimetrech) může být příčinou vzniku tahových 
napětí v příslušných oblastech klenby a jejich následného 
porušení tahovými trhlinami. Z tohoto hlediska mohou být 
mimořádně závažné deformace podpůrné konstrukce klenby 
vyvolané seizmickými účinky. 

2. Experimentální výzkum dynamických 
    vlastností zděné segmentové valené klenby

Dynamické odezvy se v současnosti využívá velmi často 
ke stanovení možného poškození konstrukce, které nemusí 
být jinými způsoby detekovatelné. Principem takových zkou-
šek je, za předpokladu nízké úrovně dynamického (tedy nede-
struktivního) buzení, porovnání dynamických charakteristik 
konstrukce. Charakteristikou se nejčastěji míní rezonanční 
frekvence a k nim příslušné tvary kmitání. Změna frekven-
ce, nejčastěji jde o pokles,  může signalizovat vznik vnitřních 
trhlin ve zkoušeném vzorku. Změna tvaru kmitání pak indi-
kuje globální porušení. 

Předmětem experimentálního výzkumu bylo ověření ode-
zvy a dynamických vlastností zděné segmentové valené klen-
by vystavené dynamickému zatížení v horizontálním a verti-
kálním směru. Dynamické vlastnosti byly ověřeny na dvou 
případech: 
– zděné segmentové valené klenby s rozponem 3 m, šířky 

0,75 m, tloušťky 0,15 m;

– zděné segmentové valené klenby shodných rozměrů, zpev-
něné nepřepjatými pásy uhlíkového kompozitu situované 
ve vrcholu na líci klenby a v oblastech uložení klenby na 
podporu (pat) na jejím rubu (obr. 2). 

Po realizaci dynamického zatížení kleneb v horizontál-
ním a vertikálním směru byly klenby zatěžovány monotónně 
vzrůstajícím symetricky uspořádaným svislým zatížením až 
do vzniku trhlin v klenbové konstrukci v tažených oblastech. 
Po vzniku trhlin byly klenby vystaveny opakovanému dyna-
mickému zatížení v horizontálním a vertikálním směru tak, 
aby byl ověřen vliv porušení kleneb tahovými trhlinami na 
dynamické vlastnosti klenby. V dalších částech příspěvku 
budou shrnuty všechny výsledky, grafická dokumentace se 
s ohledem na rozsah článku omezuje na klenbu vyztuženou. 
Celkem byly sledovány čtyři stavy klenby:

A – nepoškozený stav,
B – stav po dynamické zatěžovací zkoušce,
C – stav po statickém zatížení,
D – stav po opakované dynamické zatěžovací zkoušce. 

2.1 Popis buzení, použité přístroje postup
K buzení ve svislém i vodorovném směru byl použit elek-

trodynamický budič TIRAvib, typ TV5550/LS o hmotnos-
ti 550 kg. Jeho provozní frekvenční rozsah je 0 až 3 kHz a 
maximální rozkmit pohyblivé hmoty je 100 mm. Budič byl 
upevněn na klenbě a přizpůsoben svislému a vodorovnému 
kmitání (obr. 3). K měření svislé odezvy byla použita pěti-
ce akcelerometrů Wilcoxon, model CMMS 793L, s výstupní 
citlivostí 51 mV/ms-2. Jeden byl umístěn na pohyblivé části 
budiče a snímal pohyb hmoty. Další snímače byly umístěny 
na klenbě (obr. 4).  

Obr. 1. Porušení klenbové konstrukce – nesymetrické zatížení (a, b), smykové porušení zesílené klenby v 1/4 rozponu (c),  
porušení paty zesílené klenby (d)
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2.2 Identifikace vlastních frekvencí – stav A

Před každým zatížením byla provedena identifikační im-
paktní zkouška, ze které byly identifikovány rezonanční fre-
kvence. Konstrukce klenby byla zatížena budičem, který ne-
byl při frekvenční impulsové analýze odebírán. Rezonanční 
frekvence se zjišťují ze špiček spektrálních hustot, získaných 
Fourierovou transformací časových záznamů; od impulsního 
zatížení nebo případného náhodného chvění. Rezonanční fre-
kvence klenby jsou graficky uvedeny v obr. 5 a číselně ve 
výsledné tab. 2.  Rezonanční tvary kmitání jsou pro případ 
vyztužené klenby uvedeny na obr. 6. Tvarově se shodují 
s klenbou nevyztuženou a byly zjištěny harmonickým buze-
ním konstrukce v příslušné frekvenci a snímáním výchylek 
v jednotlivých bodech. 

2.3 Identifikace vlastních frekvencí poškození klenby  
      z dynamické odezvy – stav B

Po samotné identifikační dynamické zkoušce následovalo 
dynamické zatížení ve svislém a vodorovném směru s para-
metry podle tab. 1 v oblasti mimo rezonančních kmitočtů, 
jmenovitě na frekvencích 5 Hz a 50 Hz. Hodnoty maximál-
ních dynamických sil a počet kmitů použitých při vynucené 
odezvě, která činila cca 10 minut, jsou uvedeny v tab. 1.  Har-
monické kmitání vyvozené budičem se neprojevilo v nárůstu 
poškození (trhlin), viz poznámka v tabulce. Jak je však patrné 
z tab. 2, došlo nejen k poklesu frekvencí, ale rovněž k vý-
znamnému poklesu (prakticky k vymizení) amplitud kmitání 
ve tvaru s původní frekvencí 112,61 Hz (klenba vyztužená) 
a 106,81 Hz (klenba nevyztužená), které lze právě asociovat 
s vyšším tlumením daného tvaru v důsledku mikrotrhlin. 

Tab. 1. Hodnoty zatížení a parametrů buzeného svislého  
a vodorovného harmonického kmitání. Dynamická síla je 
přepočítaná ze změřeného zrychlení pohyblivé hmoty budiče.

Záznam
soubor

Směr  
zatížení

Pohyblivá 
hmota na 

budiči
[kg]

Frek-
vence 

kmitání
[Hz]

Počet 
kmitů

Dyna-
mická 

síla
[kN]

Poznám-
ky

Klenba 
_0002 vodorov. 18,7 5 3 000 0,62 bez 

trhlin
Klenba 
_0003 vodorov. 18,7 50 30 000 4,30 bez 

trhlin
Kenba 
_0004 vodorov. 18,7 20,52 12 300 3,93 bez 

trhlin
Klenba 
_0005 svislé 43,4 5 3 000 0,67 bez 

trhlin
Klenba 
_0006 svislé 43,4 27,57 16 550 5,05 bez 

trhlin
Klenba 
_0007 svislé 43,4 50 30 000 5,30 bez 

trhlin
Klenba 
_0008 svislé 92,6 27,57 16 550 4,20 bez 

trhlin
Klenba 
_0009 vodorov. 18,7 5 3 000 0,62 bez 

trhlin
Klenba 
_0010 vodorov. 18,7 27,57 16 550 4,30 bez 

trhlin
Klenba 
_0011 vodorov. 18,7 50 30 000 4,30 bez 

trhlin
Klenba 
_0013 svislé 92,8 5 3 000 0,56 bez 

trhlin
Klenba 
_0014 svislé 92,8 50 30 000 4,50 bez 

trhlin

Obr. 2. Schéma zesílení valené zděné klenby pásy uhlíkové tkaniny
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2.4 Identifikace vlastních frekvencí a poškození klenby  
      od statického zatížení – stav C

Klenba byla posléze zatížena statickým zatížením až do 
hodnoty zatížení vedoucího k jejímu porušení – vzniku taho-
vé trhliny. Po tomto kroku, který vedl k významnému pokle-
su efektivní tuhosti klenby, byla opět provedena identifikační 
zkouška zatížení impulsem a rezonanční dynamická zkouš-
ka. Tato měření prokázala další významný pokles frekvencí 
vlastního kmitání a také změnu tvarů kmitání. Pravděpodob-
ně vlivem konsolidace klenby došlo k identifikaci rezonanční 
špičky s frekvencí 84,84 Hz.  

Obr. 3. Elektrodynamický budič pro svislé (a) a vodorovné kmitání (b)

Obr. 4. Schéma umístění elektrodynamického budiče a rozmístění 
akcelerometrů na zděné klenbě

Obr. 5. Spektrální hustoty záznamů v některých bodech klenby. Identifikované rezonanční frekvence před porušením vyztužené klenby (a). 
Spektra odezvy klenby a identifikace vlastních frekvencí klenby po statické zkoušce (b)
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2.5 Identifikace stupně poškození klenby po dynamickém 
      zatížení – stav D 

Konstrukce klenby byla následně dynamicky zatížena ve 
svislém i vodorovném směru (otočením budiče o 90°). Para-
metry zatížení jsou uvedeny v tab. 1. Nebyl pozorován další 
nárůst viditelných deformací tahových trhlin, kmitání však 
stejně jako v předchozích případech vedlo k mírnému pokle-
su frekvencí, což koresponduje s poklesem efektivních hod-
not tuhosti klenby. Konstrukce klenby byla následně zatížena 
dynamicky ve svislém směru, s cílem sledovat, zda je klenba 
porušená natolik, že bude postupně docházet k rozvoji trhlin 
a ztrátě únosnosti a zřícení. Pokles frekvencí u nevyztuže-
né klenby je patrný z tab. 2 a lze jej porovnat s předchozími 
výsledky. U vyztužené klenby frekvence nebyly zjišťovány, 
pouze byla provedena vizuální inspekce trhlin a poškození, 
které neprokázalo jejich významný nárůst.

3. Shrnutí
Výsledky zkoušek obou kleneb jsou shrnuty v tab. 2, která 

zahrnuje všechny zatěžovací stavy (A, B, C, D) a ukazuje 
stupeň poškození. U vyztužené klenby byly plně identifiko-
vány dva rezonanční tvary kmitání s frekvencemi 28,08 Hz 
a 112,61 Hz. Během zatěžování, došlo k poklesu frekvencí 
o cca 25 % v důsledku snížení efektivní tuhosti konstrukce.  
Nevyztužená klenba byla zatěžována obdobně s tím rozdí-
lem, že po stavu C, byla konstrukce ještě zatížena vibračním 
zatížením (stav D) a byly dále identifikovány poklesy rezo-
nančních frekvencí. U této klenby došlo k poklesu frekvencí 
až na 65 % původní hodnoty.  
Tab. 2. Identifikované rezonanční (vlastní) frekvence klenby z měření 

Klenba
Frekvence [Hz]

stav A stav B stav C stav D

vyztužená
28,08 27,47 21,97 nezjišťovány
112,61 102,54 84,84 nezjišťovány

nevyztužená
25,94 20,75 10,99 9,16

106,81 96,44 44,46 42,72

V obou případech byly při frekvenční analýze identifi-
kovány „mezilehlé“ frekvenční špičky ve spektru odezvy. 
To odpovídá konsolidaci klenby a postupné dočasné změně 
konstrukčního uspořádání, které může být interpretováno 

jako vznik vícekloubového oblouku v důsledku postupu po-
škození. S těmito frekvencemi však nejsou asociovány vlast-
ní tvary kmitání, protože jde o frekvence „parazitní“, které 
nelze porovnat s původním vlastním tvarem na nepoškozené 
konstrukci. Přesto byl patrný i jejich pokles, jak to odpovídá 
obecné ztrátě pružnosti zdiva. 

V obou případech dochází rovněž k významnému pokle-
su (prakticky k vymizení) amplitud kmitání ve vyšším tvaru, 
které lze asociovat s vyšším tlumením daného tvaru v důsled-
ku vzniku mikrotrhlin uvnitř zdiva. 

Článek vznikl za podpory projektu NAKI DF12P01O-
VV037 Ministerstva kultury ČR „Progresivní neinvazivní 
metody stabilizace, konzervace a zpevňování historických 
konstrukcí a jejich částí kompozitními materiály na bázi 
vláken a nanovláken“.
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Úvod
Zesílení zděných prvků vkládáním lamel vytvořených z uh-

líkové tkaniny a epoxidové pryskyřice plně využívá vysokých 
hodnot modulu pružnosti a pevnosti v tahu uhlíkových vlá-
ken, a tím účinně zamezuje vzniku svislých tahových trhlin 
ve zdivu pilíře, jejichž vznik a rozvoj zpravidla předchází 
meznímu zatížení [1], [2]. V rámci výzkumu byla ověřena 
účinnost vkládání uhlíkových lamel do každé ložné spáry, ob 
jednu ložnou spáru a ob dvě ložné spáry (obr. 1). Závažným 
problémem, který vyžaduje provedení protipožární ochranné 
omítky nebo obkladů na konstrukcích s povrchovou aplikací 
externích lamel a tkanin, je relativně nízká teplota „zesklo-
vatění“ pryskyřičné matrice 100-130 °C a epoxidového lepi-
dla 47 °C. Vložení zesilujících uhlíkových lamel kotvených 
v ložné spáře zdiva polymercementovou maltou představuje 
optimální řešení zejména pro neomítané historické zdivo na 
rozdíl od povrchově aplikovaných kompozitních pásů z uh-
líkové tkaniny a epoxidové pryskyřice, které je vhodné pro 
omítnuté historické zdivo.

Variabilita fyzikálně mechanických vlastností zdiva vyža-
duje specifický výzkum a na jeho základě individuální ka-
libraci používaných vztahů na jednotlivé druhy zdiva [3]. 
Důležitým parametrem významně ovlivňujícím výslednou 
efektivitu zesílení zděných konstrukcí kompozitními mate-
riály FRP na bázi vysokopevnostních vláken je soudržnost 
zesilující kompozitní vrstvy se zesilovaným zdivem [4], [5]. 
Této problematice byl v posledních letech věnován rozsáhlý 
experimentální [6], [7] i teoretický výzkum [8], [9]. Některé 
výzkumné práce jsou zaměřeny na vliv pojiva (malty) na vý-
slednou soudržnost FRP materiálu a podkladního zdiva [10]-
[12], formulaci nových vhodných teoretických modelů, popi-
sujících chování FRP materiálů z hlediska jejich soudržnosti 
s podkladem [13], případně na experimentální a teoretický 
výzkum využití nových flexibilních pojiv pro lepení externí 
FRP výztuže [14].

Mezní poměrné přetvoření (protažení) uhlíkových vláken 
je 1,7 %. Pro dimenzování zesílených zděných konstrukcí by 

však nemělo poměrné přetvoření uhlíkových vláken při přetr-
žení v závislosti na způsobu namáhání překročit 50 % uvedené 
hodnoty. Protože vliv matrice např. uhlíkových tkanin na zesilu-
jící účinek je velmi malý, používají se pro dimenzování pouze 
charakteristiky uhlíkových vláken a teoretický průřez vlákna. 

V částech zděného prvku, kde bude zesilující uhlíková 
tkanina aplikována, je nutné odstranit narušené a nesoudržné 
části zdiva a provést případné úpravy zajišťující spolehlivost 
zesílení. 

Experimentální výzkum
Experimentální výzkum se uskutečnil na zkušebních těle-

sech – zděných pilířích rozměrů cca 300 x 300 x 920 mm 
z cihel minimální pevnosti v tlaku 10 MPa  a jemnozrnné 
vápenocementové malty s minimální pevností v tlaku po 28 
dnech 1,5 MPa (obr. 1.). Výsledné pevnosti dílčích složek 
zdiva, stanovené z jádrových vývrtů a zkušebních těles, jsou 
spolu s dalšími hodnotami uvedeny v tab. 1. Po dosažení dané 
pevnosti malty byly ve zvolených ložných spárách zdiva vy-
frézovány drážky rozměrů 15 x 60 mm (obr. 2), které byly 
před vložením uhlíkových lamel vyčištěny stlačeným vzdu-
chem a následně vyplněny do dvou třetin hloubky drážky po-
lymercementovou směsí Betosan SUPERFIX f (fc28 = 29,91 
MPa, ft28 = 6,19 MPa, Ec28 = 1,92 GPa). Do takto zaplněné 
ložné spáry byla následně vtlačena uhlíková lamela a dokon-
čeno úplné zaplnění ložné spáry maltou.  Uhlíkové „lamely“ 
byly zhotoveny z jednosměrně pnuté uhlíkové tkaniny TYFO 
SCH 41 a lepidla na bázi epoxidové pryskyřice TYFO S pře-
hnutím a slepením epoxidovou pryskyřicí. Styčné plochy 
tohoto kompozitu na bázi uhlíkové tkaniny a epoxidového 
lepidla byly před vložením do ložné spáry opatřeny vrstvou 
epoxidového lepidla, do které před zatvrdnutím byla zatlače-
na kamenná drť (max. velikost zrn do 3 mm). Úprava ložné 
spáry s vloženou lamelou z uhlíkové tkaniny je znázorněna na 
obr. 2. Spojení lamel v rozích zděných pilířů bylo provedeno 
vzájemným přesahem se styčnými plochami opatřenými epo-

Předmětem experimentálního výzkumu, prováděného v rámci projektu DF12P01VV037, bylo vyšetření účinku uhlíko-
vých lamel vkládaných do ložných spár zděných pilířů. Vzhledem k rozsáhlému programu výzkumného projektu bylo 
nutné omezit rozsah zkoušek tak, že každá z variant zesílení zděných pilířů byla ověřována na jednom zkušebním tělese. 
K této skutečnosti, k níž ještě přistupuje značná variabilita zdiva a jeho složek, bylo nutné přihlédnout při interpretaci 
výsledků provedeného experimentálního výzkumu. V článku jsou uvedeny dílčí výsledky experimentálního výzkumu 
šesti zkušebních těles.

Strengthening of concentrically compressed masonry pillars with carbon strips inserted 
in bed joints

The experimental research carried out within the DF12P01VV037 project was focused on the experimental investigation 
of the effect of carbon strips inserted in the bed joints of masonry pillars. Due to the extensive programme covered by 
the research project, the scope of testing had to be limited to verifying each reinforcement alternative of masonry 
pillars on one test piece. This fact, amplified by a considerable variability of masonry and its components, had to be 
considered during the interpretation of the results of the experimental research performed. The article presents partial 
achievements of experimental research on six test pieces.

Zpevňování dostředně tlačených zděných pilířů 
uhlíkovými lamelami vkládanými do ložných spár

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., dr. h. c.
Ing. Jiří KARAS, CSc.

Ing. Radek ZIGLER, Ph.D.
ČVUT v Praze – Fakulta stavební
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xidovým lepidlem (obr. 2). Jednotlivá zkušební tělesa včetně 
rozmístění měřicích přístrojů jsou znázorněna na obr. 1. 

Pracovní diagramy „deformace x zatížení“, získané ex-
perimentálním výzkumem, jsou znázorněny na obr. 3. Foto-
dokumentace charakteristického porušení zděných pilířů při 
dosažení mezního zatížení je uvedena na obr. 4. Význačné 

hodnoty deformací, získané v průběhu zatěžování a porovná-
ní teoreticky a experimentálně stanoveného mezního zatíže-
ní, jsou souhrnně uvedeny v tab. 2. Teoretické hodnoty byly 
stanoveny na základě ČSN EN 1996 1-1 (charakteristická 
pevnost zdiva v tlaku, hodnoty mezních zatížení pilířů) [15] 
a italské směrnice CNR – DT 200/2004 v revizi R1 z roku 
2013 (hodnoty mezních zatížení pilířů zesílených uhlíkovými 
lamelami) [16]. V rámci uvedeného experimentálního výzku-
mu byl pro porovnání a stanovení účinnosti uhlíkových lamel 
dále vyšetřen nevyztužený zděný pilíř a zděný pilíř s nepřed-
pjatými pásy z uhlíkového kompozitu (obr. 1).

Diskuze výsledků
Z průběhu závislostí „dy x Z“ (obr. 3) je patrný pozitivní 

vliv zesílení (zpevnění) zděných pilířů uhlíkovými lamelami 
vloženými do ložných spár. V porovnání s nezesíleným zdě-
ným pilířem bylo dosaženo zvýšení mezního zatížení zdiva 
při porušení pilíře v dostředném tlaku v rozmezí od 135 % 
(při vložení uhlíkových lamel ob dvě spáry) do 173 % (při 
vložení uhlíkových lamel do každé spáry). Z porovnání účin-
nosti uhlíkových lamel vložených do ložných spár s účinností 
ovinutí zděného pilíře nepředpjatými pásy z uhlíkové tkaniny 
a epoxidové pryskyřice (obr. 3, tab. 2) je patrná vyšší účin-
nost ovinutí zděného pilíře nepředpjatým pásem kompozitu 
(dosažené mezní zatížení je 109-111 % mezního zatížení pilí-
ře zesíleného lamelami).

Mechanizmus porušení cihelných pilířů zesílených nepřed-
pjatými uhlíkovými lamelami vloženými do ložných spár je 

Obr. 1. Experimentálně ověřované zděné cihelné pilíře – schéma zesílení, osazení měřicími přístroji, pohled na ověřovaný prvek

Obr. 2. Schéma vložení lamely do drážky a spojování lamel
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Tab. 1. Přehled zkušebních těles, rozměrů a materiálových charakteristik

Označení 
pilíře Zesílení Rozměry

 [mm]
fu fb fm fk

[MPa]

P 56 lamela v každé ložné spáře 290 x 290 x 920 18,32 17,28 1,78 4,81

P 57 nezesíleno 290 x 290 x 920 17,47 16,47 1,81 4,67

P 58 CFRP celoplošně na povrchu 290 x 290 x 920 18,06 17,03 1,96 4,90

P 61 CFRP pásky na povrchu 286 x 286 x 920 12,21 11,51 1,88 3,68

P 66 lamela v každé 3. ložné spáře 286 x 286 x 920 12,21 11,51 1,23 3,24

P 67 lamela v každé 2. ložné spáře 286 x 286 x 920 12,21 11,51 1,23 3,24

Legenda: fu – experimentálně zjištěná průměrná pevnost zdícího prvku v tlaku, fb – normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdicího prvku, 
fm – pevnost malty v tlaku, fk – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku 

Tab. 2. Význačné hodnoty deformací získané v průběhu zatěžování a porovnání teoreticky a experimentálně stanoveného mezního zatížení

Označení 
pilíře

Mezní  
zatížení 

Nu
Exp  

[kN]

Vybrané hodnoty δy a δx při zatížení [mm]
Teoretické mezní 

zatížení Nu,k
Teor 

[kN]

Nu
Exp / 

Nu,k
Teorδy - 560 mm δx - střed - 150 mm

300 kN 480 kN 660 kN 300 kN 480 kN 660 kN 

P 56 831 -0,555 -1,365 -2,930 0,000 0,010 0,070 798,53) 1,04

P 57 481 -1,370 -2,760 - 0,180 1,165 - 353,51) 1,36

P 58 1 230 -0,360 -0,840 -1,615 0,000 0,005 0,030 841,32) 1,46

P 61 721 -3,130 -7,275 -10,035 0,005 0,080 0,680 487,82) 1,48

P 66 650 -1,195 -2,440 - 0,010 0,040 - 388,23) 1,67

P 67 660 -1,030 -1,970 -3,770 0,010 0,045 0,105 484,73) 1,36

Legenda: 1) hodnota stanovená podle ČSN EN 1996 1-1; 2) hodnoty stanovené podle CNR – DT 200/2004 v revizi R1 z roku 2013; 3) hodnoty 
stanovené podle modifikovaných vztahů uvedených v CNR – DT 200/2004 v revizi R1 z roku 2013

Obr. 3. Pracovní diagramy experimentálně ověřovaných zděných cihelných pilířů a) závislost vodorovné deformace na zatížení dx x Z, b) 
závislost svislé deformace na zatížení dy x Z
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částečně odlišný od mechanizmu porušení cihelných pilířů ovi-
nutých nepředepnutými uhlíkovými pásy (obr. 4). Z porušení 
pilířů zesílených lamelami vkládanými do ložných spár při do-
sažení mezního zatížení je patrné, že v rozích pilíře v místech 
ložných spár s vloženými lamelami, kde jsou lamely spojová-
ny obtížně kontrolovatelným přesahem, dochází k „prokluzu“, 
který má za následek „diagonální roztržení“ pilířů začínající od 
hrany zdiva, kterému předchází řada tahových trhlin situova-
ných převážně k okrajům pilíře (obr. 5). Na rozdíl od toho, při 
zesílení pilíře ovinutím nepředepnutými pásy z uhlíkové tka-
niny, kde se po překročení pevnosti ve smyku (adheze) v kon-
taktní spáře „kompozit – zdivo“ v částech mezi hranami pilíře 
koncentrují příčné diagonální síly vyvolané interakcí „zdivo - 
kompozit“, směřující do středu zděného pilíře (obr. 5).

Názorný obraz o tomto mechanizmu porušení lze vysledo-
vat z průběhu trhlin a narušení zdiva pilíře v oblastech apli-
kace zesílení uhlíkovými kompozity a nepředepnutými pásy 
kompozitu (obr. 5).

Shrnutí
Z porovnání deformačních vlastností a dosažených hodnot 

mezních zatížení v dostředném tlaku je patrné, že zesílení 
(zpevnění), zejména řádkového zdiva s vloženými uhlíkový-
mi lamelami v ložných spárách, představuje řešení, které lze 
aplikovat v rámci stabilizace, popř. zvýšení únosnosti histo-
rických zděných konstrukcí [17], [18]. V rámci výzkumného 
programu budou navrženy a ověřeny spolehlivé varianty spo-
jení (kotvení) uhlíkových lamel v rozích zděných pilířů, popř. 
v kotevních oblastech lamel při zpevňování zděných stěn.

Článek vznikl za podpory projektu NAKI DF12P01O-
VV037 „Progresivní neinvazivní metody stabilizace, kon-
zervace a zpevňování historických konstrukcí a jejich 
částí kompozitními materiály na bázi vláken a nanovlá-
ken“, poskytnutého Ministerstvem kultury ČR.

Obr. 4. Porušení pilířů při dosažení hodnoty mezního zatížení 
a) nezesílený, b) zesílený lamelami vloženými ob 2 spáry, c) zesílený lamelami vloženými ob jednu spáru, d) zesílený lamelami vloženými 

do každé ložné spáry, e) zesílený předepnutými pásky CFRP
 

Obr. 5. Porušení pilíře zesíleného lamelami vkládanými do ložných spár při dosažení mezního zatížení, „diagonální roztržení“ pilíře 
začínající od hrany zdiva, kterému předchází řada tahových trhlin situovaných převážně k okrajům pilíře
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Úvod
V posledních patnácti letech doplňují tradiční metody zesilo-

vání a stabilizace stavebních konstrukcí také materiály na bázi 
FRP [1]. Zejména jde o aplikace v oblasti zesílení konstrukcí 
na ohyb, tah a smyk, v menší míře pak na zvýšení únosnosti 
v tlaku pomocí ovinutí nosných prvků (zejména sloupů a pilí-
řů [2], [3]). Významnou úlohu mají kompozitní materiály FRP 
na bázi vysokopevnostních vláken také při zesílení konstrukcí 
z hlediska seizmické bezpečnosti, např. [4]-[7].

Relativně krátce se výzkum zesilování zděných konstrukcí 
FRP materiály zaměřuje také na zvýšení tlakové únosnosti 
svislých konstrukcí (pilířů a sloupů) pomocí ovinutí [8]-[9]. 
Většinou je výzkum zaměřen na cihelné zdivo [10]-[11], pou-
ze částečně se zabývá zdivem kamenným [12]-[14].

Způsob provedení zesílení zdiva pilířů nepředepnutými 
ovinujícími pásy uhlíkového kompozitu, jejich rozmístění 
po výšce pilíře, rozměry ovinujících pásů, kotvení překrýva-
jících se konců pásů uhlíkového kompozitu, úprava styčné 
plochy a hran zdiva pilíře mají podstatný význam z hlediska 
vzájemné interakce „kompozit–zdivo“ a dosažené účinnosti 
zesílení zdiva ovinujícími pásy uhlíkového kompozitu. 

Vysoký modul pružnosti kompozitu, tvořeného tkaninou 
na bázi jednosměrně pnuté uhlíkové tkaniny TYFO SCH41 
a lepidla na bázi epoxidové pryskyřice TYFO S, se pozitiv-
ně uplatňuje z hlediska vzniku a rozvoje tahových trhlin ve 
zdivu způsobených příčným tahovým napětím od účinku 
kontrakce a vzájemné interakce zdicích prvků a malty v lož-
ných spárách. Příčná tahová napětí překračující pevnost zdiva 
v tahu jsou nejčastější příčinou porušování zděných prvků za-
tížených dostředným tlakem. Rozdělením zděného pilíře prů-
běžnými svislými tahovými trhlinami na jednotlivé „sloup-
ky“, provázeným redistribucí normálových napětí v tlaku 
po průřezu zdiva pilíře, je následně dosaženo mezního stavu 
únosnosti zděného pilíře v tlaku. Uhlíková tkanina s vysokým 
modulem pružnosti v tahu brání příčnému přetváření zdiva, 

přebírá značnou část jeho příčných tahových napětí (mezní 
poměrné přetvoření uhlíkových vláken je 1,7 % a poměr mo-
dulu pružnosti E uhlíkových vláken a zdiva je cca 100 : 1), a tím 
umožňuje vyšší využití mezní pevnosti jednotlivých složek 
zdiva. 

Pozitivní účinek kompozitu je do určité míry oslabován ne-
žádoucí interakcí kompozitu a zdiva z hlediska tlakových na-
pětí, resp. napjatosti, v oblasti umístění ovinujících pásů kom-
pozitu [15]. Deformačním účinkem přetváření zdiva spolu se 
smykovými silami působícími ve vzájemném kontaktu zdiva 
a ovinujícího kompozitu dochází k odklonu tlakových trajek-
torií a vzniku prostorové napjatosti charakteristické nerovno-
měrností rozložení tlakových normálových napětí po průřezu 
zdiva a vznikem příčných tahových napětí, která mohou mít za 
následek určitou degradaci účinku ovinutí zdiva pilíře pásem 
kompozitu. Smyková a tahová napětí (působící kolmo k ploše 
kontaktní spáry), vyvolaná tímto účinkem, vedou při dosažení 
jisté úrovně zatížení pilíře k porušení soudržnosti v kontaktní 
spáře, v jehož důsledku se příčné síly účinkem ovinutí soustře-
ďují do oblastí hran zdiva pilíře (obr. 1).

Dosažení maximální účinnosti zesilování zděných pilířů ovinutím nepředpjatými pásy kompozitu vyžaduje dodržení 
příslušných zásad vytvářejících optimální podmínky pro vzájemnou interakci „kompozit–zdivo“. V článku jsou uvede-
ny výsledky experimentálního výzkumu provedeného v rámci projektu DF12P01VV037, který byl zaměřen na proble-
matiku úpravy zdiva pilířů v místech, kde jsou v rozích aplikovány nepředepnuté ovinující pásy uhlíkového kompozitu.

Reinforcement of masonry pillars by wrapping in non-prestressed CFRP composite strips  
– the effect of the “composite – masonry“ contact joint

Reaching the maximum efficiency of the reinforcement of masonry pillars by their wrapping in non-prestresed strips 
of composites based on high-strength carbon fibres and epoxy resin requires the observation of appropriate principles 
creating the optimum conditions for the mutual “composite – masonry” interaction. The article presents the results of 
experimental research carried out within the DF12P01VV037 project oriented towards the issues of the modification of 
pillar masonry in corners, in places where non-prestressed wrapping strips of carbon composites are applied.

Zesilování zděných pilířů ovinutím nepředpjatými 
pásy CFRP kompozitu – vliv kontaktní spáry 
„kompozit – zdivo“ 
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doc. Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D.
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Ing. Jan KUBÁT
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Obr. 1. Příčné síly účinkem ovinutí se soustřeďují do oblastí hran 
zdiva pilíře
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Rozložení, koncentrace a velikost příčných sil diagonálně 
působících v hranách pilíře závisí na rozsahu kontaktu ovinu-
jícího pásu a zdiva v oblasti hran pilíře [16]. Rozložení příč-
ných (vodorovných) normálových napětí v ložné spáře zdiva 
a porušení zdiva po dosažení mezního zatížení odpovídající 
diskrétnímu kontaktu kompozitu a zdiva při zaoblení hran pi-
líře o poloměru přibližně 20 mm je schematicky znázorněno 
na obr. 2. 

Experimentální výzkum
Ze znázornění je zřejmé, že při větším kontaktu kompozitu 

a zdiva dojde ke snížení intenzity napjatosti v ložné spáře ve 
všech jejích složkách. Na druhé straně lze odvodit, že rozsah 
efektivního vzájemného kontaktu mezi kompozitem a zdivem 
má omezení. Při zvětšování vzájemného kontaktu nad jistou 
úroveň – zvětšování poloměru hran pilíře se již neprojeví na 
vyšší účinnosti ovinutí zdiva nepředepnutým pásem kompo-
zitu, která je současně snižována zmenšováním průřezové 
plochy pilíře. Experimentální výzkum se uskutečnil na sedmi 
zkušebních tělesech zděných pilířů rozměrů cca 300  x 300 x 
x 920 mm s různým poloměrem zaoblení hran v místě aplika-
ce kompozitních pásů, zděného pilíře nezesíleného a zděného 
pilíře zesíleného ovinujícím pásem kompozitu separovaného 

od zdiva pilíře. Cílem experimentálního výzkumu bylo ově-
řit vliv kontaktní spáry mezi kompozitem a zdivem v oblasti 
hran pilíře. Zkušební pilíře byly zesíleny nepředepnutý-
mi pásy kompozitu z jednosměrně pnuté uhlíkové tkaniny 
TYFO SCH41 a lepidla na bázi epoxidové pryskyřice TYFO 
S, umístěných v patě a zhlaví zděných pilířů a ve třetinách 
výšky pilířů (obr. 3). Rozměry, způsob zesílení, mechanic-
ké vlastnosti složek zdiva, získané z jádrových vývrtů cihel 
a zkušebních těles malty a charakteristické pevnosti zdiva 
v tlaku stanovené na základě ČSN EN 1996 –1-1 [17], jsou 
uvedeny v tab. 1.

Při vyhodnocení výsledků experimentálního výzkumu bylo 
přihlédnuto k omezenému počtu zkušebních těles. Výsledky 
zkoušek však obsahují významné informace, které potvrzují 
teoretické úvahy a hypotézu vzájemné interakce ovinujících 
kompozitních pásů a zdiva pilíře. 

Experimentálně získané pracovní diagramy ověřovaných 
pilířů dx x Z a dy x Z jsou znázorněny na obr. 4, výsledky ex-
perimentálního výzkumu – vybrané a charakteristické hodno-
ty dx a dy při zvolených úrovních zatížení, teoreticky stanove-
né mezní zatížení pilířů v dostředném tlaku, experimentálně 
stanovené mezní zatížení pilířů, porovnání experimentálního 
a teoretického mezního zatížení v dostředném tlaku (italská 
směrnice CNR – DT 200/2004 v revizi R1 z roku 2013 [18]) 

Tab. 1. Přehled zkušebních těles, rozměrů a materiálových charakteristik

Označení
Poloměr 
zaoblení

[mm]

Rozměry
[mm] Způsob zesílení

Pevnost malty Pevnost cihel Pevnost zdiva

[MPa]

P 57 NZ 0 290 x 290 x 920 nezesíleno 1,81 17,47 4,671

P 59 sep 20 290 x 290 x 920 CFRP pásky 1,74 18,62 4,827

P 61 r20 20 286 x 286 x 920 CFRP pásky 1,88 12,21 3,685

P 62 r35 35 286 x 286 x 920 CFRP pásky 1,79 12,21 3,631

P 63 r50 50 286 x 286 x 920 CFRP pásky 1,84 12,21 3,661

P 64 r50 h 50 286 x 286 x 920 CFRP celoplošně 1,84 12,21 3,661

P 65 r85 85 286 x 286 x 920 CFRP pásky 1,59 12,21 3,502

Obr. 2. a) Schematické znázornění rozložení příčných (vodorovných) normálových napětí v ložné spáře zdiva, b) porušení zdiva po dosažení 
mezního zatížení odpovídající diskrétnímu kontaktu kompozitu a zdiva při zaoblení hran pilíře o poloměru přibližně 20 mm
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jsou uvedeny v tab. 2. Příklady charakteristického porušení 
pilíře při dosažení mezního zatížení v dostředném tlaku a po-
rušení ložné spáry je na obr. 5.

Diskuze výsledků
1. Výsledky experimentálního výzkumu jsou v souladu s vy-

slovenou hypotézou vzájemné interakce „ kompozit-zdivo“ 
a mechanizmu porušení dostředně tlačených zděných pilí-
řů v oblasti ovinutí pilířů nepředepnutými pásy uhlíkového 
kompozitu [19].

     Zvětšující se kontakt kompozitních pásů a zdiva v oblas-
ti hran zdiva pilířů a s tím související snížení koncentrace 
příčných diagonálních tlakových sil vyvolaných účinkem 
kompozitu spolu s příznivějším rozložením prostorové na-
pjatosti ve vodorovném průřezu pilíře v důsledku zvětšení 
poloměru zaoblení hran pilíře přispívá k vyšší účinnosti 
ovinutí, a tím k dosažení vyšší hodnoty mezního zatížení 
pilíře v tlaku (obr. 6). Větším kontaktem kompozitu v ob-
lasti hran pilíře spolu s příznivějším rozložením zejména 

Tab. 2. Význačné hodnoty deformací získané v průběhu zatěžování a porovnání teoreticky a experimentálně stanoveného mezního zatížení

Označení
Mezní 

zatížení 
[kN]

Mezní  
zatížení 

normalizované 
plochou  

[kN]

Vybrané hodnoty δy a δx [mm] při zatížení Teoretické 
mezní zatížení 

[kN] Poměr  
NExp/Nteor

δy – 580 mm δx – střed – 150 mm

300 kN 480 kN 660 kN 300 kN 480 kN 660 
kN

CNR-DT 200/
R1

P 57 NZ 481 481 –1,370 –2,760 – 0,180 1,165 – 353,5 1,36

P 59 sep 836 862 –0,135 –0,500 –1,290 0,000 0,000 0,000 626,5 1,33

P 61 r20 721 744 –3,130 –7,275 –10,035 0,005 0,080 0,680 488,3 1,48

P 62 r35 870 905 –1,095 –2,420 –4,185 0,000 0,025 0,100 497,6 1,75

P 63 r50 950 1 000 –0,935 –2,650 –5,020 0,000 0,085 0,260 509,2 1,87

P 64 r50h 1 200 1 263 –1,170 –2,320 –4,960 0,000 0,105 0,475 680,6 1,76

P 65 r85 820 903 –1,475 –4,040 –6,710 0,030 0,155 0,275 489,7 1,67

Obr. 3. Experimentálně ověřované zděné cihelné pilíře – schéma 
zesílení, osazení měřicími přístroji, geometrie zkušebních vzorků

Obr. 4. Pracovní diagramy experimentálně ověřovaných zděných cihelných pilířů 
a) závislost vodorovné deformace na zatížení dx x Z; b) závislost svislé deformace na zatížení dy x Z
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vodorovných tlakových napětí, vyvolaných účinkem ovi-
nutí zdiva kompozitním pásem, dochází ke zvětšení podílu 
příčně tlačené části průřezu pilíře – části s trojrozměrnou 
napjatostí zdiva pilíře v tlaku – k celkové průřezové plo-
še pilíře, a tím k dosažení vyšší mezní zatížitelnosti pilíře 
v tlaku.

 Výsledky experimentálního ověření zděného pilíře s hra-
nami zaoblenými o poloměru 85 mm prokázaly předpoklad 
o „limitním“ účinku zvětšování poloměru zaoblení hran 
pilíře v místech aplikace ovinujících kompozitních pásů.

2. Výsledky experimentálního výzkumu zděných pilířů se se-
parací nepředepnutých kompozitních pásů prokázaly sho-
du s teoretickým předpokladem a vyslovenou hypotézou 
– porovnání se shodným zesílením zděného pilíře ovinutím 
kompozitem s epoxidovou adhezní vrstvou ve spáře se zdi-
vem bylo dosaženo vyššího mezního zatížení cca o 16 %.

Shrnutí
Experimentální ověření pracovní hypotézy představuje pří-

nos pro efektivní navrhování a aplikaci kompozitů na bázi 
vysokopevnostních vláken a epoxidové pryskyřice a vyšší 
spolehlivost a účinnost. 

Článek vznikl za podpory projektu NAKI DF12P01O-
VV037 „Progresivní neinvazivní metody stabilizace, kon-
zervace a zpevňování historických konstrukcí a jejich čás-
tí kompozitními materiály na bázi vláken a nanovláken“, 
poskytnutého Ministerstvem kultury ČR.

Literatura

 [1] Saadatmanesh H. Extending service life of concrete and ma-
sonry structures with fiber composites. Constr Build Mater 
1997;11(5–6):327–335.

 [2] Doran B, Koksal HO, Turgay T, Nonlinear finite element mode-
ling of rectangular/square concrete columns confined with FRP, 
Materials and Design 2009;30:3066–3075

 [3] Wu YF, Jiang Ch, Effect of load eccentricity on the stress–strain 
relationship of FRP-confined concrete columns, Composite 
Structures 2012;98:228–241

 [4] Corradi M, Borri A, Vignoli A. Strengthening techniques tested 
on masonry structures struck by the Umbrian-Marche earthquake 
of 1997–1998. Construct Build Mater 2002;16(4):229–39

 [5] Zhao T, Zhang CJ, Xie J. Experimental study on earthquake 
strengthening of brick walls with continuos carbon fibre sheet. 
Masonry International 2003;16(1):21-25.

 [6] Shrive NG. The use of fibre reinforced polymers to im-
prove seismic resistance of masonry. Constr Build Mater 
2006;20:269–77.

 [7] Eslami A, Ronagh HR, Effect of FRP wrapping in seismic per-
formance of RC buildings with and without special detailing 
– A case study, Composites Part B 2013;45:1265–1274

 [8] Corradi M, Grazini A, Borri A, Confinement of brick masonry 
columns with CFRP materials, Composites Science and Tech-
nology 2007;67:1772–1783

 [9] Faella C, Martinelli E, Paciello S, Camorani G, Aiello MA, Mi-
celli F, Nigro E, Masonry columns confined by composite mate-
rials: Experimental investigation, Composites: Part B 2011;42: 
692–704

 [10] Krevaikas TD, Triantafillou T. Masonry confinement with fiber-
-reinforced polymers. J Compos Construct 2005;9(2):128–35.

 [11] Corradi M, Grazini A, Borri A. Confinement of brick ma-
sonry columns with CFRP materials. Compos Sci Technol 
2007;67:1772–83.

 [12] Micelli F, De Lorenzis L, La Tegola A. FRP-confined masonry 
columns under axial loads: analytical model and experimental 
results’’. Masonry International Journal, Ed. British Masonry 
Society 2004;17(3):95–108.

 [13] Aiello MA, Micelli F, Valente L. Structural upgrading of ma-
sonry columns by using composite reinforcements. ASCE J 
Compos Construct 2007;11(6):650–8.

 [14] Marcari G, Oliveira DV, Fabbrocino G, Lourenço PB, Shear 
capacity assessment of tuff panels strengthened with FRP dia-
gonal layout, Composites Part B 2011;42:1956–1965

 [15] Witzany, J., Zigler, R., Kubát, J., Stress state analysis and iden-
tification of load-bearing capacity of brick masonry columns 
without and with initial cracks reinforced with composites ba-
sed on high-strength fabrics loaded by concentric compression. 
In Structural Faults and Repair - 2014. Edinburgh: Engineering 
Technics Press Edinburgh, 2014, ISBN 0-947644-75-X

Obr. 6. Schéma změny rozložení prostorové napjatosti ve 
vodorovném průřezu pilíře v důsledku zvětšení poloměru zaoblení 

hran

Obr. 5. Příklady porušení zkušebních těles 
 a) poloměr zaoblení 20 mm, b) poloměr zaoblení 35 mm, c) poloměr zaoblení 50 mm, d) celoplošné zesílený pilíř s poloměrem zaoblení 50 mm



stavební obzor 9–10/2014 145

 [16] Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R., Problems of masonry stren-
gthening with carbon- and glass-fibre fabric. In The Twelfth 
East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and 
Construction. Hong Kong: Department of Building and Con-
struction, City University of Hong Kong, 2011, p. 592-593. 
ISBN 978-962-442-337-2

 [17] ČSN EN 1996-1-1. Eurocode 6: design of masonry structures – 
Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry 
structures, ČNI; 2007

 [18] CNR-DT 200 R1/2013, Guide for the design and construction of 
externally bonded FRP systems for strengthening existing struc-
tures, Rome: Italian Council of Research (CNR); 2013

 [19] Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R., Strengthening of historical 
masonry vaults and pillars with carbon fabric. In Smart Monito-
ring, Assessment and Rehabilitation in Civil Structures. Dubai: 
American University in Dubai UAE, 2011, p. 122. ISBN 978-3-
905594-58-4



146 stavební obzor 9–10/2014

Úvod
Nejčastější příčinou porušování dostředně tlačených zdě-

ných konstrukcí před dosažením mezního zatížení je vznik 
a rozvoj převážně tahových trhlin, jejichž směr obvykle od-
povídá směru hlavních napětí v tlaku [1]. Porušení tlačeného 
zdiva drcením a rozpadem je případem, který se nejčastěji 
vyskytuje ve zděných prvcích lokálně (často extrémně) za-
tížených tlakem v místě uložení nosníků, trámů, valených 
oblouků apod., tedy v místech, kde dochází ke koncentraci 
tlakových napětí a napjatosti zdiva se všemi složkami normá-
lových a smykových napětí. 

Zatímco v případě tlačených zděných pilířů (cihelných, 
kamenných, popř. smíšených) teoretická i experimentální 
analýza prokázala jednoznačně pozitivní vliv ovinutí zdiva 
pilířů nepředepnutými pásy kompozitu na bázi uhlíkových 

tkanin aplikovaných na povrchu v různých výškových úrov-
ních pilířů, a to jak z hlediska deformačních vlastností (duk-
tility), tak i z hlediska hodnot mezních zatížení v tlaku [2], 
v případě obdobného zesílení zděných stěn pásy kompozitu 
na povrchu zdiva nebyl tento jednoznačně pozitivní vliv pro-
kázán. Ovinutí zdiva pilířů pásy z uhlíkových vláken zame-
zuje předčasnému vzniku tahových trhlin v tlačeném zděném 
pilíři – uhlíková tkanina s vysokým modulem pružnosti (50x 
až 80x větším než modul přetvárnosti zdiva) brání příčnému 
přetváření zdiva účinkem kontrakce a interakce „zdicí prv-
ky – malta v ložných spárách“, a tím umožňuje lepší využití 
únosnosti zdiva v tlaku. Uhlíková vlákna se vyznačují vyso-
kým modulem pružnosti 240 000 MPa, odolností proti únavě 
(velmi vysoká únavová pevnost – cca 10 000 000 cyklů při 
zatížení cca 0,8 mezní pevnosti), chemickým látkám, korozi, 

V rámci výzkumného projektu DF12P01VV037 se uskutečnil teoretický a experimentální výzkum zesilování a stabi-
lizace stěn z cihelného a kamenného zdiva pásy kompozitu na bázi vysokopevnostních tkanin umístěných v pásech na 
povrchu zdiva v několika úrovních. V článku jsou uvedeny dílčí výsledky vstupní etapy tohoto výzkumu.

Additional reinforcement and stabilisation of compressed walls of brick masonry with strips 
of carbon fabrics

The DF12P01VV037 research project included theoretical and experimental research into the reinforcement and stabi-
lisation of walls of brick masonry with strips of composites based on high-strength carbon fabrics placed on the surface 
of masonry walls at several height levels. The paper presents partial results of the initial phase of this research.

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn 
z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny

prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., dr. h. c.
doc. Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D.

Ing. Radek ZIGLER, Ph.D.
Ing. Jan KUBÁT

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

Obr. 1. Příklady lokálního porušování vzájemné adheze – dílčí boulení (odtrhávání) kompozitu
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Obr. 2. Experimentálně ověřované zděné cihelné stěny – schéma zesílení, osazení měřicími přístroji, pohled na ověřovaný prvek
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změnám teploty (nízký součinitel tepelné roztažnosti – až 50x 
menší než součinitel tepelné roztažnosti betonu) [3].  

Při aplikaci kompozitu na bázi např. jednosměrně pnutých 
uhlíkových vláken a lepidla na bázi epoxidové pryskyřice, 
lepeného na povrch zdiva stěny, dochází při zatížení v tlaku 
v oblasti kompozitu v důsledku vzájemné interakce více se 
přetvářejícího zdiva v porovnání s deformacemi kompozitu 
ke změně v rozložení tlakových napětí po průřezu zdiva – do-
chází k odklonu tlakových trajektorií a k jejich koncentraci 
do oblastí kompozitu. Relativně tenká vrstva kompozitu 
s modulem pružnosti v tlaku Eck s hodnotou přibližně 3 200 MPa, 
srovnatelnou s modulem přetvárnosti zdiva Ezd = 4 800 MPa, 
přebírá prostřednictvím smykových sil přenášených kontakt-
ní spárou „zdivo – kompozit“ příslušnou část tlakových napě-
tí zajišťujících spojitost tlakové deformace kompozitu a zdiva 
v oblasti zesílení (kompozitu) až do stadia, kdy se překroče-
ním smykové pevnosti adheziva v kontaktní spáře, popř. pev-
nosti zdiva ve smyku a tahu (v blízkosti kontaktní spáry)po-
ruší vzájemná interakce „kompozit – zdivo“. Tomuto stavu 

předchází lokální porušování vzájemné adheze ve spáře „zdi-
vo – kompozit“ a k dílčímu (lokálnímu) boulení (odtrhávání) 
kompozitu (obr. 1).

Obdobný efekt vzniká i při ovinutí zděného pilíře nepřede-
pnutým pásem kompozitu umístěným na povrchu zdiva [4]. 
Tyto lokální poruchy se však zpravidla neprojeví v případě 
pilířů ovinutých kompozitem na celkovém pozitivním účinku 
ovinutí zdiva pilíře pásem kompozitu, jehož účinnost je z to-
hoto hlediska závislá na spojení obou konců pásu kompozitu 
(spoj přesahem s lepenou spárou).

Experimentální výzkum 
Experimentální výzkum se uskutečnil na zkušebních těle-

sech tvořených výsekem zděné stěny rozměrů 1 350x1 330x 
x300 mm nezesílených a zesílených pásy kompozitu z jedno-
směrně pnuté uhlíkové tkaniny TYFO SCH41 a lepidla na bázi 
epoxidové pryskyřice TYFO S dostředně tlačených (obr. 2), 
zatěžovaných ve stupních o velikosti 200 kN. Po každém za-

Tab. 2. Význačné hodnoty deformací získané v průběhu zatěžování a porovnání teoreticky [5] a experimentálně stanoveného mezního zatížení

Označení 
stěn

Vybrané hodnoty δy a δx [mm] při zatížení Mezní  
únosnost

Výpočet 
únosnosti

Poměr

δy – 950 mm δx – krajní část –150 mm
Nexpum /  
/ Nteorum1 000 kN 2 000 kN 2 600 kN 1 000 kN 2 000 kN 2 600 kN Nexpum 

[kN]
Nteorum 
[kN]

S1 – NZ –1,195 –3,425 –5,720 0,01 0,06 0,24 2932 1698 1,73

S2 – CFRP –1,655 –3,825 –6,340 0,003 0,090 0,460 2980 1645 1,81

Tab. 1. Přehled zkušebních těles, rozměrů a materiálových charakteristik

Označení stěn
Rozměry [mm]

Způsob zesílení
fu fb fm fk

tl. x šířka x výška [MPa]

S1 – NZ 286 x 1 350 x 1 330 nezesílená stěna 18,04 17,01 1,95 4,89

S2 – CFRP 286 x 1 350 x 1 320 CFRP pásky 150 mm 
na povrchu 17,56 16,56 1,87 4,73

Legenda: fu – experimentálně zjištěná průměrná pevnost zdicího prvku v tlaku, fb – normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdicího prvku, 
fm – pevnost malty v tlaku, fk – charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku

Obr. 3. Pracovní diagramy svislých dy x Z a vodorovných deformací dx x Z v závislosti na zatížení získané zatěžovací zkouškou
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těžovacím stupni bylo zatížení sníženo na základních 200 kN 
a sledován rozvoj trvalých deformací. 

Pracovní diagramy svislých dy x Z a vodorovných deforma-
cí dx x Z v závislosti na zatížení získané zatěžovací zkouškou 
jsou znázorněny na obr. 3. Výsledné pevnosti dílčích složek 
zdiva, stanovené z jádrových vývrtů a zkušebních těles jsou 
uvedeny v tab. 1, experimentálně stanovené deformace včet-
ně hodnot sledovaných zatížení (při dosažení mezního zatíže-
ní v tlaku při dostředném, při vybraných hodnotách zatížení 
a charakteristické hodnoty mezního zatížení v tlaku), v tab. 2.

Diskuze výsledků experimentálního výzkumu
Z porovnání vodorovných příčných deformací dx v měře-

ných místech nezesílených a zesílených stěn je patrný poměr-
ně malý rozdíl zjištěných deformací. Vodorovné deformace 
dx nezesílené zděné stěny dosahují v porovnání s hodnotami 
zesílených zděných stěn přibližně podobných hodnot. Z uve-
deného důvodu se také účinek vyztužení zděné stěny pásy 
kompozitu na bázi vysokopevnostních vláken CFRP nepro-
jeví výrazně na únosnosti a deformačních vlastnostech zděné 
stěny zesílené v porovnání s únosností zděné stěny nezesílené. 
V souladu s tímto konstatováním jsou i průběhy pracovních 
diagramů dx x Z a dy x Z experimentálně ověřovaných stěn. 

Porušení zděné stěny nevyztužené a zděné stěny vyztužené 
uhlíkovými pásy nepředepnutého kompozitu je znázorněno 
na obr. 4. Z porušení zděné stěny v oblasti výztužných uh-
líkových pásků (obr. 5) je patrné přerozdělení normálových 
napětí v tlaku a vznik extrémních hodnot tahových a smyko-
vých napětí krátce před dosažením mezní hodnoty zatížení 
zděné stěny v tlaku.

Shrnutí
Na základě výsledků dosud provedeného experimentální-

ho výzkumu aplikace nepředpjatých pásů kompozitu na bázi 
uhlíkové tkaniny a epoxidové pryskyřice, uskutečněného 
v rámci programu NAKI, lze ověřované řešení hodnotit jako 
problematické a rizikové. Mechanizmus porušení zděné stě-
ny zesílené na povrchu zdiva umístěnými pásy kompozitu je 
významně ovlivněn změnou stavu napjatosti zdiva v oblasti 
aplikace pásů kompozitu charakteristické vznikem příčných 
tahových napětí společně se smykovými napětími v místě 
kontaktní spáry, která předcházejí výraznému porušování 
zdiva stěny.  Spolu s pásy kompozitu se odděluje i část zdi-
va, dochází k oslabení průřezu při jeho současném roztržení 
účinkem příčných tahových sil. V důsledku uvedeného me-
chanizmu porušení zdiva stěny dochází k předčasnému vy-

Obr. 4. Příklady porušení zděné cihelné stěny nezesílené (a) a zesílené (b) po dosažení mezní hodnoty svislého zatížení

Obr. 5. Příklady porušení zděné stěny v oblasti výztužných uhlíkových pásků
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čerpání mezního zatížení zdiva v tlaku, které v závislosti na 
uspořádání a výšce pásů kompozitu může být i výrazně menší 
než mezní zatížení zdiva v tlaku stěny nezesílené. Výsledky a 
průběh experimentálního výzkumu poukázaly na řadu dosud 
otevřených otázek, které budou spolu se stěnami z přírodních 
zdicích prvků předmětem dalšího teoretického i experimen-
tálního výzkumu.

Článek vznikl za podpory projektu NAKI DF12P01O-
VV037 „Progresivní neinvazivní metody stabilizace, kon-
zervace a zpevňování historických konstrukcí a jejich 
částí kompozitními materiály na bázi vláken a nanovlá-
ken“, poskytnutého Ministerstvem kultury ČR.
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