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Anotace 

Dřevobetonové kompozity jsou, pro spojení dobrých vlastností obou materiálů, vhodným 
řešením pro novostavby i rekonstrukce stropních konstrukcí obytných, či občanských budov. 

V odborné literatuře se objevuje mnoho způsobů, jak spojení (spřažení) dřevěného 
trámu a betonové desky provést. Způsoby spřažení jsou stále více sofistikované, což s sebou 
nese i větší nároky na kontrolu provádění a technologický postup. 

Disertační práce je zaměřena na návrh a ověření technologicky i výrobně jednoduchého a 
přitom dostatečně účinného spřažení dřevobetonových stropních, či střešních nosníků pomocí 
ocelových perforovaných tenkých plechů, které jsou k dřevěnému prvku přibity konvexními 
hřebíky a zapuštěny do železobetonové desky. 

Podmínkou při výběru spřahovacích prostředků bylo, aby jednotlivé prvky spřažení byly 
běžně dostupné a jejich použití nebylo technologicky náročné jako u jiných způsobů spřažení 
(např. lepené lišty, frézované drážky a jiné).  V mnohých případech z praxe bylo jednoduché 
spřažení betonu a dřeva považováno za efektivnější, než technologicky náročnější postupy [1], 
[2], [3]. 

Ověření funkčnosti navrženého spřažení bylo provedeno teoreticky na numerickém 
modelu, analytickým výpočtem a také prakticky pomocí souboru testů na vzorcích 
představujících pouze řešený spoj a na vzorcích o rozměrech reálné konstrukce. 

Pro porovnání výsledků zkoušek s numerickým modelem nebo analytickým výpočtem 
únosnosti, bylo nutné stanovit materiálové charakteristiky všech základních prvků 
dřevobetnového průřezu tj. použitého řeziva, betonu, konvexních hřebíků a použitých 
perforovaných ocelových plechů.  

Statistické soubory materiálových charakteristik bylo možno použít jako vstupní 
histogramy pro pravděpodobnostní výpočet metodou SBRA.  

V závěru je pak uvedeno shrnutí celého výzkumného projektu, jeho přínosy pro vědní obor 
i pro praktické použití. Je zde také bodově popsáno, zda bylo dosaženo splnění stanovených 
cílů a v jakém rozsahu.  
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Annotation 

Thanks to good qualities of both materials are timber-concrete composites suitable solution 
for ceiling constructions of new buildings and reconstructions of residential or civil buildings.  

In literature it can be found many ways how to create connection (joint) between timber 
beam and concrete slab. The methods of coupling are more and more sophisticated which 
carries bigger demands on control of implementation and technological practice.   

The aim of this paper is to verify possibilities and functionality of technologically simple 
and at the same time sufficiently effective joint of timber-concrete ceiling or roof supports by 
steel perforated thin sheets, that are nailed to the timber element by convex nails and embedded 
in reinforced concrete slabs.  

The condition for the selection of coupling means was common availability of joints and 
their usage not technologically demanding like other methods of joining (e.g. adhesive battens, 
milled grooves and others). In many cases was simple joint of concrete and timber more 
effective than more technologically demanding methods [1], [2], [3]. 

The functionality of the semi-rigid joint was verified theoretically on FEM model and 
analytic calculation. Practical functionality was tested on the small scale samples representing 
the joint and on the real construction samples.  

It was necessary to specify material characteristics of all element of the timber-concrete 
cross-section i.e. timber, concrete, convex nails and pierced steel plates, in order to compare 
test results with FEM model and theoretical calculation. 

Statistical aggregates of material characteristics were used as an input data for SBRA 
simulation. 

Summary of whole project, its contribution to practical and theoretical field and 
achievement of established goals were described in the conclusion part of the paper. 
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Dřevobetonové konstrukce mostů jsou stále více používané i pro velká rozpětí, jednak 
z důvodu estetiky - lepšího začlenění do krajiny, tak opět z důvodu udržitelné výstavby. Jako 
příklad je uveden most přes Reno o celkové délce 188 m s maximálním rozpětím mezi  
pilíři 45 m. (viz Obr. 6) 

Zároveň s rozvojem dřevobetonových kompozitních konstrukcí bylo nutné zavést metodu 
jejich návrhu a posouzení. Kompozitní železobetonová konstrukce je složena ze dvou 
materiálů (dřeva a betonu), které více či méně spolupůsobí. Míra spolupůsobení je určena 
spřažením, jeho provedením a kvalitou, což může do značné míry ovlivnit návrhový model a 
jeho složitost. Dalším faktorem ovlivňujícím návrh jsou reologické jevy, které se týkají obou 
materiálů, tj. dotvarování dřeva a dotvarování a smršťování betonu [3]. 

Jako pravděpodobně první byl v  padesátých letech sestaven výpočetní model na základě 
série testů na malých vzorcích. Tento lineární model byl původně navržen pro výpočty 
prostých kompozitních nosníků spojovaných mechanicky. Model byl pro svou jednoduchost 
rozšířen a je dnes nazýván γ-metoda [15 ], [16].  

Metoda ovšem nebrala v potaz reologické účinky nebo účinky druhého řádu.  I proto byl 
tento model upravován a nahrazován přesnějšími výpočetními metodami od 70. let  
20. století [17]. Dnešní evropské návrhové postupy stále vychází z  γ-metody a to pro její 
jednoduchost i přes relativně velké podmínky použití. Je však možné, že dojde k implementaci 
i novějších návrhových metod, např. metody s využitím výpočtu pomocí konečných  
prvků [1], [18]. 
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2 Cíl a přehled kapitol disertační práce 

 

2.1 Cíl disertační práce 

 

V úvodní kapitole bylo popsáno několik vybraných a obecně rozšířených a praxí 
prověřených způsobů spřažení dřevěných prutových prvků s betonovou deskou. Možnosti 
provedení spoje dřevo × beton však nejsou vyčerpány. Jak je patrné z literatury[24], [20], 
vznikají nové sofistikovanější metody spřažení.  Pro zavedení nových metod spřažení do 
stavební a projekční praxe je nutné jak teoretické, tak praktické ověření jejich funkčnosti a také 
stanovení postupů, výpočetních modelů, nebo např. praktických výpočetních pomůcek 
umožňujících spolehlivý návrh stavební konstrukce. Nedílnou součástí procesu zavádění nové 
metody je také přizpůsobení návrhového postupu normativním podkladům. 

Níže uvedená práce je zaměřena na ověření funkčnosti spřažení betonové desky 
s dřevěnými trámy pomocí perforovaných plechů a konvexních hřebíků. Podmínkou při 
výběru spřahovacích prostředků bylo, aby prvky spřažení byly běžně dostupné a jejich použití 
nebylo technologicky náročné jako u jiných způsobů spřažení (např. lepené lišty, frézované 
drážky a jiné). V mnohých případech z praxe bylo jednoduché spřažení betonu a dřeva 
považováno za efektivnější, než technologicky náročnější postupy [1], [3]. 

Cílem disertační práce bylo: 

 Stanovit únosnost jednoduché konstrukce spřažené perforovanými plechy a konvexními 
hřebíky na základě normativních postupů. 

 Navrhnout výpočetní model jednoduché konstrukce spřažené perforovanými plechy a 
konvexními hřebíky v software založeném na metodě konečných prvků. 

 Provést destrukční zkoušku jednoduché konstrukce spřažené perforovanými plechy a 
konvexními hřebíky a tím prakticky ověřit funkčnost spřažení. 

 Z měřených dat provést pravděpodobnostní výpočet únosnosti jednoduché konstrukce 
spřažené perforovanými plechy a konvexními hřebíky.  

 Shrnout výhody a nevýhody spřažení, zhodnotit výsledky zkoušek i výpočtů stanovit 
závěr pojednávající o možnostech praktického využití konstrukcí spřažených 
perforovanými plechy a konvexními hřebíky.  
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2.2 Přehled a popis kapitol disertační práce 

 

Kapitola 3 popisuje experimentální, analytické a numerické stanovení únosnosti spřažení 
železobetonové desky spřažené s dřevěným trámem pomocí perforovaných ocelových desek a 
konvexních hřebíků. Experiment byl prováděn na vzorcích malých rozměrů představujících 
výsek dřevobetonového trámu. Stejný experiment byl proveden na známém typu spřažení 
pomocí desek s prolisovanými trny. Oba typy spřažení byly porovnány. Analytický výpočet 
podle normativních podkladů byl proveden na konstrukci dřevobetonového TT panelu, stejně 
tak numerický výpočet. Výsledky výpočtů byly implementovány do závěrů k porovnání se 
testy na TT panelech. 

V kapitole 4 jsou popsána měření a testování materiálových charakteristik vstupujících do 
výpočtu únosnosti dřevobetonového průřezu. Tato měření probíhala na vzorcích vyrobených 
z neporušených částí dřevobetonových TT panelů, jejich kvalita by se tedy dala označit za 
totožnou s reálnými vzorky. Výsledky těchto zkoušek byly implementovány do 
pravděpodobnostního výpočtu únosnosti konstrukce v kapitole 3.4. 

Hlavní náplň práce se nachází v kapitole č. 5. Je zde uveden popis vzorků dřevobetonových 
panelů pro destruktivní zkoušky a to jejich geometrie i postup výroby. V další části je pak 
popsána zkouška panelu ve čtyřbodovém ohybu a výsledky jednotlivých měření. V závěru 
kapitoly je pak popsán pravděpodobnostní výpočet únosnosti dřevobetonového panelu a 
porovnání s ostatními výsledky. 

Porovnání výsledků zkoušek s výsledky výpočtů a modelu jsou uvedeny v kapitole č. 6. 
Tato kapitola také obsahuje popis a zhodnocení kvality provedených měření a výpočtů. 
V závěru kapitoly je provedena bilance práce, splnění cílů, přínos práce a možnosti dalšího 
výzkumu dané tématiky. 

Poslední, sedmá kapitola, je určena souhrnu použitých zdrojů jak tištěných, tak 
elektronických. Jsou zde sepsány výsledky vědecké práce autora, kterých bylo dosaženo 
v průběhu doktorského studia. V závěru kapitoly je pak uveden soupis obrázků a tabulek, které 
jsou použity v práci. 

Přílohy mají část tištěnou a digitální. Tištěná část obsahuje rozsáhlé tabulky s měřenými 
hodnotami, na které je v textu práce odkaz (např. Tab. P1). Digitální verze příloh uvedená na 
CD pak obsahuje fotografie a videozáznamy z měření a projekční pomůcku MS Excel. 
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Vzdálenosti a1 a a2 jsou geometrická data určená z níže uvedených vztahů (6) a (7): 

2
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1 2
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hh
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   (6) 







2

1

21111
2

2

)(

i
iii AE

hhAE
a




 (7)   

kde: 

h1 a h2 – výšky průřezu betonové a dřevěné části [mm] 

Pro bezpečný návrh spřahovacích prostředků bylo nutné stanovit smykovou  
sílu F1 vznikající ve spojení betonové desky a dřevěného nosníku (8): 

V
EI

saAE
F

ef)(
11111

1


  (8)  

kde: 

V  – Posouvající síla [kN] 

Výše zmíněných vztahů (2) až (8) bylo užito pro sestavení projekční pomůcky v software 
MS Excel. Do pomůcky byly dosazeny materiálové charakteristiky uváděné normou [33].  

Do výpočtových tabulek byl přidán i posudek spřahovacích prostředků. Návrh spřažení byl 
proveden tak, aby primární porušení panelu nebylo způsobeno překročením únosnosti spoje. 
Dle níže uvedených vztahů byla stanovena únosnost spřažení, která musí být větší nebo rovna 
smykové síle F1 ze vztahu (8).  

Únosnost spřažení byla stanovena jako minimum z únosností jednotlivých částí spoje tj.: 
z únosnosti na lokální tlakové porušení betonu na kontaktu s ocelovým plechem (9), smykové 
únosnosti ocelového plechu (10) a únosnosti hřebíkového spoje dřevo × tenká ocelová  
deska (11).  

 

(9)  

kde: 

PR,c,k - lokální únosnost betonu v tlaku [kN], 

t  - tloušťka plechu [mm], 

hp  - hloubka zapuštění plechu do betonové desky [mm], 

fc,k   - charakteristická pevnost betonu v tlaku [MPa], 

Ecm  - jmenovitá hodnota modulu pružnosti betonu [mm] 

 

 

cmkcpkcR EfhtP ...23,0 ,,, 
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efkukplR AfnP ..6,0. ,,,  (10) 

kde: 

PR,pl,k - únosnost perforovaného plechu ve smyku [kN], 

n  - počet plechů ve spřažení [mm], 

fu,k  - charakteristická mez pevnost oceli [MPa], 

Aef   - efektivní průřezová plocha perforovaného plechu (uvažován smyk v místě  

 s dírami) [mm2] 

 

 

(11) 

 

kde: 

fh,k  - charakteristická pevnost dřeva v otlačení dle vztahu 8.15 [32] [MPa], 

t1  - hloubka zapuštění hřebíku do dřevěné části [mm], 

My,Rk  - charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostředku dle vztahu 

  8.14 [32] [kNm], 

d  - průměr spojovacího prostředku [mm], 

Fax,Rk - charakteristická únosnost na vytažení spojovacího prostředku dle vztahu 8.23 [32][kN] 

  

Vzorek 
Počet perforovaných 
plechů na trámu(ks) 

Fan(kN)  FFEM(kN) 

A, D  16  33,70  38,8 

B, C  32  34,94  41,4 

 

Tab. 2: Tabulka výsledků – Fan je maximální únosnost panelu spočtená analyticky, FFEM je 
maximální únosnost panelu stanovená pomocí metody konečných prvků. 
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V metodě SBRA jsou všechny náhodně proměnné reprezentovány ohraničenými histogramy, 
zatížení jsou vyjádřena křivkami trvání a odpovídajícími histogramy. Vstupní proměnné, 
zejména materiálové vlastnsoti jsou vyjádřeny ohraničenými histogramy určenými na základě 
laboratorních testů. 

 Funkce spolehlivosti FS = R - S (viz Obr. 29), je analyzována použitím simulační techniky a 
přímé metody Monte Carlo. Spolehlivost je vyjádřena srovnáním výpočtové pravděpodobnosti 
poruchy Pf a návrhové pravděpodobnosti poruchy Pd dané normativně. 

 

Vstupní hodnoty pravděpodobnostího výpočtu 

V rámci praktické části výzkumu byla provedena řada zkoušek, které měly za účel stanovit 
materiálové charakteristky vzorků, a také měření geomterie jednotlivých prvků z nichž je vzorek 
složen. Z těchto měřených dat bylo možné sestavit histogramy veličin, které bylo možné použít 
do pravděpodobnostního výpočtu.   

Veličina Popis Jedn. Označení 
Min. 

hodnota
Max. 

hodnota
Průměr 

Směr. 
odchylka

Původ 
rozdělení

Et 
modul pružnosti v 
tahu tlaku - dřevo 

GPa Etvar 1 48,93 23,07 8,62 měření 

Ec 
modul pružnosti v 
tahu tlaku - beton 

GPa Ecvar 11,24 36,68 23,96 4,24 měření 

bc 
polovina šířky 
betonové desky 

mm bcvar 743,1 761,87 752,79 3,026 měření 

hc 
tloušťka betonové 

desky 
mm hcvar 51,63 81,837 66,7 5,029 měření 

bt 
šířka dřevěného 

trámu 
mm btvar 75,67 84,9 80,29 1,53 měření 

ht 
výška dřevěného 

trámu 
mm htvar 218,24 222,7 220,47 0,74 měření 

уc 
objemová tíha 

betonu 
kN.m-3 GAMAcvar 21,12 26,88 24 0,96 literatura

уc 
objemová tíha 

dřeva 
kN.m-3 GAMAtvar 2,822 6,639 4,73 0,636 měření 

d průměr hřebíku mm dvar 3,84 4,108 3,98 0,04 měření 

ft,0,k 
pevnost dřeva v 

tahu 
MPa ft0kvar 3,45 43,95 23,7 6,75 měření 

fm,k 
pevnost dřeva v 

ohybu 
MPa fmkvar 1 132,7 60,07 24,21 měření 

Tab. 3: Veličiny a jejich statistické hodnoty použité pro sestavení normálních rozdělení vstupů 
v programu Anthill 

 

Hodnoty  potřebné k sestavení křivky normálního rozdělení veličiny tj. směrodatná odchylka, 
maximum, minimum a aritmetický průměr byly stanoveny pro všechny měřené veličiny a jsou 
uvedeny v tabulce níže (Tab. 3). 
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Jako jediné byly z literatury [28] přejaty veličiny pro normální rozdělení objemové hmotnosti 
betonu, protože u vzorků betonu nebyl o před zkouškou pevnosti v tlaku zjištěna hmotnost.  

Pravděpodobnostní výpočet byl proveden čtyřikrát vždy s počtem výpočetných cyklů 106 a to 
pro: (Ec, Et, fm,k, ft,0,k, ρt ) 

a) vstupní veličny představující normou stanovené hodnoty veličin tj. konstanty; 

b) vstupní veličny zastoupené histogramy vytvořenými z měřených hodnot; 

c) vstupní veličny zastoupené normálními rozdělními, které byly získany na základě 
měřených hodnot; 

d) vstupní hodnoty veličin Et, fm,k, ρt byly zastoupeny histogramy  materiálových 
charakteristik dřeva na základě měření provedeném doc. Ing. Petrem Kuklíkem, CSc. [29] 

Některé ze vstupních proměnných mají velmi malý rozptyl hodnot a tím i malý vliv na 
rozptyl výsledku. Nebylo tedy nutné zadávat je pomocí statistického rozdělení, ale pouze 
konstatnou- průměrem.  Jedná zejména o data představující geometrii konstrukce. 

V případě velkého počtu výpočetních cyklů by tato změna zkrátila dobu výpočtů, bez 
výrazného vlivu na výsledek. 

 

Výpočet únosnosti dřevobetonového panelu programem Anthill 

 

Níže je uveden zápis výpočetního postupu zadaného do programu Anthill. Ve vrchných 
řádcích jsou vztahy pro výpočet výsledných hodnot a níže pak vstupní hodnoty tj. výpočet je 
zadáván ve směru zdola nahoru  ( nejvýše je výsledná hodnota únosnosti Fs). Černě uvedené jsou 
výpočty a veličiny, modře pak poznámky uvedené za středníkem. 

 

;celková síla 

Fs=(6/l)*Mmax-((1/8)*gk*l*l); kN 

Mmax=1/(((gamat*Et*zt)/(EIef*ft0k*1000))+ ((0.5*Et*ht)/(EIef*fmk*1000)))           

;Efektviní tuhost 

EIef=EIefc+EIeft 

EIefc=((Ec*Ic)+(gamac*Ec*Ac*zc*zc)) 

EIeft=((Et*It)+(gamat*Et*At*zt*zt)) 

;vzdálenosti k neutrálné ose 

zc=0.5*hc+0.5*ht-zt;(m) 

zt=(gamac*Ec*Ac*(hc+ht))/(2*((gamac*Ec*Ac)+(gamat*Et*At))); (m) 
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;Soucinitel gama 

gamat=1 

gamac=1/(((1+(3.14*3.14)*Ec*1000*Ac*s))/(K*l*l))/1000 

;Modul prokluzu 

K=(2/3)*2*n*(((100*OTt)^1.5)*(d^0.8)/15);Ku (N/mm) 

;Vypoctena geometrie 

gk=Ac*OTc+At*OTt; vlastní tíha panelu (kN/m) 

Ic=bc*hc*hc*hc/12;(m4) 

It=bt*ht*ht*ht/12;(m4) 

Ac=bc*hc;(m2) 

At=bt*ht;(m2) 

;VSTUPNÍ HODNOTY 

;Pevnosti 

fmk=fmkvar;(MPa) 

ft0k=ft0var;(MPa) 

;Spojovací prostredky 

s=0.387;(m) konstanta - panely A,D 0,387m panely B,C 0,180m 

d=4;(mm) prumer hrebiku 

n=16;(ks) pocet hrebiku na jeden plech 

;Moduly pruznosti 

Et=Etvar;(GPa) 

Ec=Ecvar;(GPa) 

;Geometrie 

bc=2*0.001*750;(m) 

hc=0.001*60;(m) 

bt=2*0.001*80;(m) 

ht=0.001*220;(m) 

l=6;(m) délka panelu konstanta 

;Objemová tíha 

OTc=GAMAcvar;(kN/m3) 

OTt=GAMAtvar;(kN/m3) 

 

 

 



 

 

Výsled

 

Vý
je mo
zkouš
vyzna

 

a)

Výsle

 

Výsle

 

dné hodnot

ýsledky jsou
ožno porov
ek. Výsled

ačeny a vypo

) Výsledná

dná síla při 

Obr. 30: Ú

 

Obr. 31: Ú

 

dná síla při 

Obr. 32: Ú

 

Obr. 3

 

ty výpočtu 

u uvedeny j
vnat s výsle
dky jsou u
očteny hodn

á únosnost F

použití cha

Únosnost pr

Únosnost pr

použití náv

Únosnost pr

33: Únosnos

pomocí pra

jako maxim
edky analy

uvedeny v p
noty kvantil

Fs při použi

arakteristick

ro panely ty

ro panely ty

vrhových ho

ro panely ty

st pro panel

-38

avděpodobn

mální únosno
ytického vý
pořadí a)-d
lů Q0,001;  Q

tí konstantn

kých hodnot

ypu B, C (ro

ypu A,D (roz

odnot pevno

ypu B, C (ro

ly typu A, D

8- 

nostní meto

ost dřevobe
ýpočtu, výp
d) dle pop

Q0,01; Q0,05; Q

ních normat

t pevností fm

ozteč spřaho

zteč spřaho

ostí fm,d a ft,0

ozteč spřaho

D (rozteč sp

ody SBRA

tonového p
početního 

pisu výše. 
Q0,07. 

tivních hodn

m,k a ft,0,k 

ovacích pros

vacích pros

0,d (kmod=1,0

ovacích pros

řah. Prostře

anelu tj. síl
modelu a 
V histogram

not 

středků  0,1

středků 0,38

0) 

středků 0,18

edků 0,387)

a Fs, kterou
s výsledky

mech byly

 

8m) 

 

87) 

 
8m) 

 
 

u 
y 
y 



 

 

b)

c)

 

 

) Výsledná

) Výsledná

 

á únosnost F

Obr. 34: Ú

á únosnost F

Obr. 35: 

Fs při použi

Únosnost pro

Fs při použi

Únosnost p

-39

tí histogram

o oba typy p

tí normálníc

pro oba typy

9- 

mů z měření

panelů-histo

ch  rozdělen

y panelů – n

í 

ogramy z mě

ní stanovený

normální roz

ěření 

ých na zákl

zdělení 

 

ladě měření

 



 

 

d)

Shrnu

Vý
správn
proved

výsled
k rozd
Anthil

Vý
rozděl
Dvě v
možné
pravdě
testy 
způsob
suků, 

Vý
počet 
rozsah
užívat

) Výsledná
základě m

Obr. 36: Ú

utí výsledků

ýpočet pom
nosti výpoč
deného v M

dcích jsou 
dílům mezi 
ll považová

ýsledné roz
lením. Účel
výsledné ho
é zařadit d
ěpodobně o
na relativně
bem ovlivň
což nemusí

ýsledek výp
vzorků v h

hu možných
t již stanove

á únosnost F
měření prov

Únosnost pr

ů 

mocí konstan
četních vzta
MS Excel (v

vlivem zao
výpočty p

án za správn

zdělení dle 
lem výpočtu

odnoty únos
do 10% kv
ovlivněno v
ě malých v

ňovat mater
í odpovídat 

počtu dle b
histogramu 
h hodnot. P
ené vstupy z

Fs při použi
edeném doc

ro oba typy 

ntních hodn
ahů, tj. aby
viz kap. 3.2

okrouhlení 
omocí MS 

ný a tedy vh

bodu b) m
u bylo stano
snosti stanov
vantilu. Je t
vstupy s ma
vzorcích, je
riálové char
vzorku s re

bodu d) po
vede k vě

Pro provede
z jiných měř

-40

tí histogram
c. Ing. Petre

panelů – hi

not dle bodu
y bylo možn
2) a pravděp

v rámci pr
Excel a A

hodný pro pr

má mírně ne
ovení interv
vené testem
tedy možné

alou četnost
ejichž výsle
rakteristiky 
eálným rozm

dporuje my
ětší spojitos
ení pravděp
ření. 

0- 

mů   materiál
em Kuklíkem

istogramy d

u a) byl prov
né porovna
podobnostn

ogramu An
Anthill v řád

ravděpodob

espojitý cha
valu pro mož
m jsou nižší
é říct, že v
tí.  Také je 
edky jsou v

(např. na m
měrem). 

yšlenku uve
sti výsledn

podobnostní

lových char
m, CSc 

doc. Ing. Pet

veden zejm
at výsledky 
ního výpočt

nthill např. 
du desetin, 
bnostní výpo

arakter, kter
žné výsledk
 než minim
výsledné st
možné usu

vstupy výpo
malém vzor

edenou v o
ného rozděl
ího výpočtu

rakteristik dř

tr Kuklík, C

éna z důvod
analytickéh

tu.  Drobné

3,14. 
byl zápis v

očet. 

rý odpovídá
ky zkoušky 

mum a další 
tatistické ro
uzovat, že m
očtu, moho
rku není ve

dstavci výš
lení a také
u by tedy b

řeva na 

 
CSc.[29] 

du kontroly
ho výpočtu
 rozdíly ve

Vzhledem
v programu

á vstupním
(únosnost).
dva je pak

ozdělení je
materiálové
ou kladným
elký výskyt

še, tj. větší
é k většímu
bylo možné

y 
u 
e 

m 
u 

m 
  

k 
e 
é 

m 
t 

í 
u 
é 



-41- 
 

 

Výsledné normální rozdělení výsledku z výpočtu dle bodu c) je pak takřka hladké, což je 
způsobeno vstupními rozděleními. Zde je možné zmínit, že hodnota 5% kvantilu  
44,68 kN se velmi blíží únosnosti z výpočtu dle bodu (a) při použití charakteristických 
normových hodnot, které jsou ve velké většině zastoupeny 5% kvantilem. 
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4. Laboratorní ověření materiálových charakteristik prvků vstupujících  
do výpočtu 

 

4.1 Stanovení hustoty dřeva 

Pro správné provedení předběžného analytického výpočtu únosnosti dřevobetonového 
průřezu a sestavení funkčního MKP numerického modelu je nutné znát mechanické vlastnosti 
všech vstupních materiálů. Protože materiálové charakteristiky udávané normou [33] se mohou 
od skutečně naměřených hodnot lišit, byly provedeny dílčí zkoušky řeziva, betonu i 
spřahovacích prostředků.  

U řeziva bylo nutné stanovit modul pružnosti v ohybu, pro správný výpočet efektivní 
tuhosti dřevobetonového průřezu (EI)ef, a hustotu pro výpočet únosnosti hřebíkového spoje. 

Stanovení hustoty dřeva bylo provedeno dle literatury [34]  
na 31 vzorcích o rozměrech 30×50×1000mm , které byly klimatizovány v rozpětí  
vlhkosti od 7-10 % (3 vzorky byly vyřazeny z důvodu výskytu velkého počtu suků). 

 Měření bylo provedeno v laboratoři Fakulty Stavební VŠB TU Ostrava, teplota vzduchu při 
měření byla 19,4 °C. Délkové měření bylo provedeno výsuvným ocelovým metrem, měření 
dimenzí průřezu pak pomocí digitálního posuvného měřidla. Rozměry průřezu byly měřeny ve 
třech místech vzorku a to na okrajích a uprostřed.  Ke zjištění hmotnosti byla použita digitální 
laboratorní váha s přesností 0,5 g. Vlhkost vzorků 20 mm pod povrchem byla měřena 
příložným vlhkoměrem FMW. 

Z výsledků měření uvedených v Tab. P1 byla stanovena hustota při vlhkosti 12 %, která je 
předepsaná pro zkoušky řeziva a to dle vztahu: 

(13) 

 

kde: 

ρw - hustota dřeva při dané vlhkosti [kg/m3], 

mw - hmotnosti dřeva při dané vlhkosti [kg], 

aw - výška průřezu dřeva při dané vlhkosti [mm], 

bw - šířka průřezu dřeva při dané vlhkosti [mm], 

lw - délka vzorku dřeva při dané vlhkosti [mm], 

W - objemová vlhkost dřeva [%], 

K - koeficient objemového sesychání (K=0,85.10-3) 
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Pro pravděpodobnostní výpočet metodou SBRA byl sestaven histogram četností hustoty, 
jednotlivé výsledky zkoušek byly zařazeny do skupin o rozsahu 30 kg/m3 viz Obr. 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37: Histogram rozdělení hustoty dřeva 
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(15) 

kde: 

Em -  modul pružnosti [MPa], 

Iy -  moment setrvačnosti průřezu k ose Y [mm4], 

Fi -  i-procentní podíl síly při porušení vzorku [kN], 

A -  průřezová plocha [mm2], 

wi -  svislá deformace příslušná síle Fi [mm], 

κ -  součinitel  κ=1,2 

 
Rozměry a další měřené vlastností zkušebních těles jsou uvedeny v Tab. P2. Délka vzorků 

byla ve všech případech větší než 19násobek výšky průřezu tj. větší než 19×50mm = 950 mm. 
Rozpětí podpor zkušebního zařízení bylo 900 mm tj. 18násobek výšky průřezu. Uspořádání 
zkoušky a měřící zařízení neumožňuje splnění některých požadavků normy[35] a to jmenovitě 
měření deformace, které bylo nahrazeno zaznamenáním posunu pístu zkušebního zařízení v 
závislosti na síle. 

Z výsledků uvedených v  Tab. P3 byl sestaven histogram rozdělení modulu  
pružnosti (Obr. 40). Hodnoty modulu pružnosti byly rozděleny do skupin o rozsahu 5GPa. 
Histogram byl použit jako vstup do výpočtu únosnosti dřevobetonového panelu metodou 
SBRA. 
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Obr. 40: Histogram rozdělení modulu pružnosti dřeva 
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V Tab. P2 jsou uvedeny hodnoty pro výpočet a výsledná pevnost v ohybu jednotlivých 

vzorků, stanovená dle vztahu (14).  
 
Z výsledků uvedených v Tab.P2 byl sestaven histogram rozdělení pevnosti ohybu   

(Obr. 41). Hodnoty pevnosti dřeva v ohybu byly rozděleny do skupin o rozsahu 20 MPa. 
Histogram byl použit jako vstup do výpočtu únosnosti dřevobetonového panelu metodou 
SBRA. 

 

 
Obr. 41: Histogram rozdělení pevnosti dřeva v ohybu 

 
K porušení dřevěných trámků došlo v 90 % případů v dolní tažené části průřezu  

(viz Obr. 42). Zbylé trámky se porušily rozevřením v zubovitém spoji (viz Obr. 43). 
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Pro nominální rozměry konvexního hřebíku 4×80 mm (průřezová  
plocha S0=12,57mm2) je minimální délka zkoušené části Lc =73,02 mm < 80 mm, což 
vyhovuje požadavku normy [39].   

Zkoušky pevnosti v tahu byly provedeny na souboru 15 ks vzorků konvexních hřebíků 
4×80 mm (u jednoho vzorku zkušební zařízení nezaznamenalo data z průběhu zkoušky tj. 
výsledků je pouze 14). Průřezová plocha hřebíku byla stanovena dle vztahu  
S0=π.(0,8.d0)

2/4, d0 je aritmetický průměr tří měření průměru. 

 

Pevnost v tahu byla stanovena dle vztahu: 
 

(20) 
 

kde: 

fu - mez pevnosti [MPa], 

Fmax - maximální dosažená síla [N], 

S0  - počáteční průřezová plocha [mm2] 

Výsledky zkoušek a měření byly zaznamenány v tabulce Tab. P7. V tabulce jsou 
uvedeny hodnoty měřeného průměru hřebíků a jejich aritmetický průměr, který vstupuje 
do výpočtu plochy S0. Do výpočtu únosnosti dřevobetonového průřezu bude zavedena 
průměrná hodnota pevnosti v tahu fu.  

b) stanovení meze pevnosti a meze kluzu perforovaných plechů 

Zkušební těleso je plech o tloušťce t0=2,0 mm a šířce zhruba b0=40 mm. Technická 
norma [39] v příloze B umožňuje provádět testování i na vzorcích se shodnou zkušební a 
výrobní šířkou. Délka zkušebního plechu vychází z tabulky B.1 [39] a je stanovena na 
l=140 mm. Zkoušená délka mezi čelistmi lisu bude tedy dle doporučení Lc=120 mm viz 
Obr. 53.  

Stanovení smluvní meze kluzu bude provedeno dle odstavce 14.1 
[39], kdy byla zatěžovacím diagramem proložena rovnoběžka s osou zatížení ve 
vzdálenosti et (předepsané procento celkového prodloužení měřené průtahoměrem). 
Svislá souřadnice průsečíku proložené rovnoběžky a zatěžovací křivky je hledaná 
hodnota smluvní mez kluzu Rt. Rozměry, měřené hodnoty zatížení a stanovená mez kluzu 
jsou uvedeny v tabulce Tab. P8. 
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Zkouška dřevobetonových panelů ve čtyřbodovém ohybu probíhala na lámací  
dráze I5794 – 600 kN ve zkušební hale TZUS Ostrava. Pro měření byly použity tři číselníkové 
úchylkoměry 2x 25 mm na koncích panelu a 1x 100 mm uprostřed panelu. K dřevobetonovému 
panelu byl přistaven přípravek pro upevnění měřidla resp. soustava kladek, která umožňovala 
měření průhybu uprostřed rozpětí bez ohrožení měřicího přístroje. Vlastní posuv pístu 
v průběhu měření byl měřen pouze jako srovnávací a nebyl zahrnut do výsledků měření.  

Každá zkouška probíhala za účasti pěti pracovníků: 

1. Vedoucí zkoušky Ing. Tomáš Klepáč – ovládání zkušební dráhy - TZÚS 

2. Technik pro odečet úchylkoměru A – TZÚS (střídání pracovníků) 

3. Technik pro odečet úchylkoměru B – TZÚS (střídání pracovníků) 

4. Ing. Petr Agel – odečet úchylkoměru C a dokumentace zkoušky – FAST VŠB 

5. Ing. Roman Fojtík, Ph.D. – ovládání a koordinace centrály SPIDER 

 

Zkoušky probíhaly s konstantní rychlostí zatěžování a to 50 N.s-1. Zatěžování bylo vždy při 
dosažení hodnoty dělitelné deseti (10, 20, 30 atd.) na krátký moment zastaveno pro odečtení 
hodnot z úchylkoměrů. Doba trvání celé zkoušky se pohybovala zhruba  
od 10 do 15 min, resp. 600-900 s. Zkouška byla vždy ukončena dosažením meze únosnosti, 
 tj. při destrukci dřevobetonového panelu. 

Po ukončení ohybové zkoušky proběhla kontrola panelu, dokumentace trhlin, měření 
natočení ocelových spařahovacích desek, následná likvidace panelu a úklid. 
Videodokumentace jedné ze zkoušek je uvedena na přiloženém CD. 
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Obr. 83: Průběh zkoušky – diagram závislosti průhybu w na celkové síle F 

 
Obr. 84: Průběh zkoušky – Tenzometrická data 

Před zkouškou bylo provedeno vybuzení konstrukce panelu dle kap. 4.2 s výslednou 
hodnotou první vlastní frekvence f1=8,6 Hz. 

Průběh zkoušky byl relativně hladký a jak je vidět z grafu na Obr. 83 takřka lineární. Při 
zatížení 70 kN byly pozorovány první praskliny v tahové oblasti dřevěných trámů zhruba 
uprostřed rozpětí. K havárii panelu (tj. náhlý nárůst průhybu a snížení síly) došlo přelomením 
dřevěného trámu (Obr. 85). Trhlina vznikla v tahové oblasti zhruba v působišti síly. Další rozvoj 
trhliny byl směrem doprostřed trámu ve směru vláken. Pokud by bylo použito jiných spřahujících 
prostředků například vrutů do horní hrany dřevěného trámu, trhlina by měla pravděpodobně 
šikmější průběh.  
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Obr. 89: Průběh zkoušky – diagram závislosti průhybu w na celkové síle F 

 
Obr. 90: Průběh zkoušky – Tenzometrická data 

 

Před zkouškou bylo provedeno vybuzení konstrukce panelu dle kap. 4.2 s výslednou 
hodnotou první vlastní frekvence f1=8,64 Hz. 

Průběh zkoušky byl relativně hladký a jak je vidět z grafu na Obr. 89 takřka lineární. 
K havárii panelu (tj. náhlý nárůst průhybu a snížení síly) došlo přelomením dřevěného trámu 
(Obr. 91). Trhlina vznikla v tahové oblasti takřka v působišti síly. K přerušení vláken došlo 
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Obr. 94: Průběh zkoušky – diagram závislosti průhybu w na celkové síle F 

 
Obr. 95: Průběh zkoušky – Tenzometrická data 

Před zkouškou bylo provedeno vybuzení konstrukce panelu dle kap. 4.2 s výslednou 
hodnotou první vlastní frekvence f1=7,5 Hz. 

Průběh zkoušky byl relativně hladký a jak je vidět z grafu na Obr. 94 takřka lineární. 
K havárii panelu (tj. náhlý nárůst průhybu a snížení síly) došlo přelomením dřevěného trámu 
(Obr. 96). Trhlina vznikla v tahové oblasti takřka v působišti síly.  
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Obr. 99: Souhrnný graf ze zatěžovací zkoušky dřevobetonových panelů 

Porovnání výsledků zkoušky naznačuje, že zdvojnásobením počtu spřahovacích prostředků 
se celková únosnost průřezu již výrazně nezvětšila. Ke stejnému závěru je možné dojít také při 
porovnání výsledků analytického výpočtu v kap. 3.2, kde se výsledná únosnost panelů s 32  ks 
spřahovacích prostředků liší o 3,7 % od únosnosti panelů s 16 ks spřahovacích prostředků 
(33,7kN a 34,94 kN). Je tedy možné konstatovat, že již při použití 16 ks perforovaných plechů 
na jeden trám bylo dosaženo takřka plného spřažení.  

Zdvojnásobením počtu spřahovacích prvků se však zvětšila efektivní tuhost panelů, což se 
pozitivně projevilo na deformaci panelu při ohybové zkoušce (viz Obr. 79). Panely A a D 
s nižším počtem spřahovacích prostředků mají méně strmou křivku závislosti deformace na 
zatížení. 

Zvýšený počet spřahovacích prostředků má také pozitivní vliv na první vlastní frekvenci, 
která je dle výsledků měření viz Tab. 8. Výpočet první vlastní frekvence dle [32] byl, také 
implementován do projekční pomůcky v MS Excel. Výsledná vypočtená první vlastní 
frekvence je mírně vyšší než frekvence změřená a to 8,3 Hz pro panel typu A, D a 9,115 Hz pro 
B a C. 
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panel 
počet spřahovacích 
prostředků na 1 trám 

1. vlastní 
frekvence (Hz) 

A  16  7,90 

B  32  8,60 

C  32  8,64 

D  16  7,50 

Tab. 8: Souhrn měřených vlastních frekvencí 

Stejným postupem byl pro srovnání proveden výpočet první vlastní frekvence totožného 
panelu bez spřažení tj. železobetonová deska spojitě uložená na dřevěných trámech 
s výsledkem f1=5,28 Hz. Je tedy možné říci, že spřažení napomáhá zvýšení únosnosti 
konstrukce a také omezuje její kmitání. 

Údaje z napěťových čidel odpovídají předpokládanému průběhu napětí (viz Obr. 100), tj. 
tlak na horním líci železobetonové desky, tah na jejím dolním líci (z počátku zatěžování také 
tlak), tah v dolních vláknech dřevěného trámu. Nejblíže k místu poruchy byl umístěn tenzometr 
na panelu s označením D. Ve chvíli, kdy došlo k porušení trámu, byla hodnota tahové napětí na 
dolních vláknech 27,51 MPa. 

 

 
Obr. 100: Graf měřených napětí při zkoušce panelu D 

Výsledná únosnost dřevobetonového panelu stanovená jak lineárním analytickým 
výpočtem, tak pomocí MKP s použitím normativních materiálových charakteristik 
 (Fs,d=35,23 kN resp. Fs,d =33,79 kN) je nižší než zkouškou zjištěné hodnoty 
 (od 41,6 kN-panel C po 85,0 kN -panel B). Je tedy možné konstatovat, že výpočtový postup 
popsaný v kap. 3.2 vede k výsledku, který je bezpečný pro návrh dřevobetonové konstrukce 
spřažené pomocí perforovaných plechů a konvexních hřebíků v praxi. 
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6.2 Zhodnocení provedených výpočtů a měření 

V průběhu výzkumu spřažení dřevobetonových konstrukcí pomocí perforovaných plechů a 
hřebíků bylo provedeno množství výpočtů jak analytických, tak numerických. Jejich cílem 
bylo: 

 stanovit chování spřažení při zatížení 

 stanovit únosnost jednotlivých prvků polotuhého spřažení 

 stanovit únosnost spřažených dřevobetonových prvků  

 předběžně stanovit dimenze vzorků pro zkoušky dřevobetonových prvků 

 přibližně předpovědět průběh navržených testů 

Pomocí předběžných analytických výpočtů byly navrženy geometrické parametry spřažení 
vzorků - dřevobetonových panelů, tj. délka hřebíků a jejich počet, velikost a počet 
perforovaných plechů, hloubka zapuštění plechů v železobetonové desce atd. Jedná se o 
relativně vysoký počet proměnných hodnot, které více či méně ovlivňují celkovou kvalitu 
spřažení a tím i výslednou únosnost dřevobetonového prvku. Všechny tyto proměnné byly 
implementovány jako vstupy do tabulkové projekční pomůcky. 

V běžně dostupném tabulkovém editoru MS Excel byla vytvořena projekční pomůcka, 
která po zadání vstupních parametrů konstrukce, vypočte její maximální únosnost, případně po 
zadání vnějšího zatížení posoudí dřevobetonovou konstrukci postupem uvedeným v [32], [20]. 
Tento tabulkový výpočet umožňuje sledovat závislost výsledné únosnosti konstrukce na 
jednotlivých vstupních hodnotách. Díky již zmíněnému vyššímu počtu vstupních proměnných 
je tedy možné konstrukci při návrhu lépe „naladit“ požadovanému účelu. 

Výpočty prověřený model spřažení byl ověřen laboratorním testem popsaným v kap. 3.1. 
Laboratorní testy na segmentu spřaženého dřevobetonového prvku potvrdily polotuhé působení 
spřažení pomocí perforovaných plechů a konvexních hřebíků, tj. tuhé ukotvení ocelového 
plechu v železobetonové desce a pružno-plastické chování hřebíkového spoje plechová  
deska × dřevěný trám. Na základě těchto zkušeností bylo možné vytvořit MKP model 
dřevobetonového TT panelu viz kap. 3.3. Takto vytvořený model by tedy bylo možné použít 
jako vzor při praktickém navrhování složitějších dřevobetonových konstrukcí (projekční 
pomůcka je navržena pro případ prostého nosníku). Vzhledem k tomu, že po namodelování 
jednoho spoje je možné jej do dalších uzlů kopírovat, není vypracování takového modelu o 
moc časově náročnější než u běžných konstrukcí. 

Výpočtem stanovené rozměry vzorků pro hlavní zkoušku odpovídaly reálným rozměrům 
stavebních konstrukcí. Velikost panelů umožnila svépomocnou výrobu i transport a 
v neposlední řadě bylo možné provést jejich destruktivní zkoušku dostupnými technickými 
prostředky (velkost a zatěžovací rozsah lisu).  
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Vzhledem k tomu, že výsledná vypočtená únosnost vzorků typu A, D a B, C se výrazně 
neliší, je možné spekulovat nad správností volby počtů spřahovacích prvků. Pokud by  
panely A a D byly spřaženy ještě menším počtem plechů např. o polovinu, bylo by možné lépe 
pozorovat snížení únosnosti celého prvku v závislosti na počtu spřahovacích prostředků. 

Testování vzorků malých rozměrů (kap. 4) tj. dřevěných trámečků v ohybu a tahu, 
betonových normových kostek v tlaku, hřebíků a plechů v tahu, byly provedeny 
v laboratorních podmínkách za konstantní teploty přibližně 20 °C. Rozměry vzorků odpovídaly  
požadavkům příslušných technických norem.  Vzorky byly řádně klimatizované a byly 
zaznamenány jejich fyzikální vlastnosti (vlhkost, hmotnost, rozměry).  Měřící zařízení byla 
řádně kalibrována a výstupní údaje byly digitálně zpracovány. S ohledem na výše uvedené 
skutečnosti je možné považovat výsledky zkoušek za věrohodné a tedy použitelné ve 
výpočtech. V práci již byla zmíněna souvislost mezi velikostí testovaných vzorků dřeva a 
výsledky zkoušek. Autor se domnívá, že malý rozměr vzorku (tj. absence suků a jiných defektů 
vláken) kladně ovlivňuje výslednou kvalitu materiálu. Na druhou stranu malé rozměry vzorků 
umožnily provést větší množství zkoušek. 

Ohybová zkouška dřevobetonových panelů probíhala ve zkušební hale TZÚS Ostrava. 
Zkušební hala není vytápěná, je tedy nutné podotknout, že teplota při každé zkoušce nebyla 
stejná, což mohlo mírně ovlivnit vlastnosti materiálů. Zkouška probíhala vždy na stejné stolici 
a ve stejné poloze zařízení i osazení úchylkoměrů. Deformace konstrukce při zatěžování byly 
odečítány ručně, výsledky tedy mohou být zatíženy chybou odečtu (lidský faktor).   

Záznam dat z tenzometrů a z měření vlastní frekvence byl proveden digitálně, zde je tedy 
možné očekávat pouze výrobní vadu zařízení, která v průběhu měření nebyla zaznamenána. 

Kvalita tj. technické provedení vzorků dřevobetonových panelů odpovídalo běžné stavební 
výrobě, je tedy možné považovat výsledky testů za odpovídající reálné situaci. Při přesné 
prefabrikaci vzorků ve výrobním závodě bylo pravděpodobně docíleno menších geometrických 
odchylek a celkově preciznějšímu provedení prvků a tím i lepších výsledků. 

Závěrem je možné označit soubor testů, jak na vzorcích malých rozměrů tak na 
dřevobetonových panelech, za uspokojivý a dostačující danému účelu tj. ověření funkčnosti 
spřažení, porovnání s výpočty dle normy a zjištění únosnosti dřevobetonové konstrukce 
spřažené pomocí perforovaných plechů a konvexních hřebíků. 

Polotuhé spřažení dřevěných trámů s železobetonovou deskou pomocí perforovaných 
ocelových desek a konvexních hřebíků bylo výše zmíněnými testy prověřeno a označeno za 
funkční. Řešený typ spřažení je možné použít jak pro konstrukce nově budované, tak pro 
rekonstrukce, nebo adaptace, kde se jeví jako velmi vhodné vzhledem k možnosti provádění na 
místě s pomocí běžného nářadí. V práci byly také zmíněny výpočetní postupy, které umožňují 
návrh a posouzení zkoumaných dřevobetonových prvků v praxi.  
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Mezi výhody spřažení pomocí perforovaných desek a konvexních hřebíků patří: 

 běžná dostupnost všech prvků spřažení (např. proti kozlíkům) 

 jednoduchá montáž (např. proti lisovaným deskám s trny) 

 jednoduchá kontrola provedení 

 velká variabilita provedení spřažení, možnost nastavení únosnosti spoje [31] 

 dobrá únosnost spřažení (např. proti běžným vrutům či hřebíkům vedeným shora do 
trámu) 

Zkoumaný typ spřažení má však také nevýhody: 

 nízká požární odolnost (možno řešit obkladem, podhledem, přidáním dalšího spřažení 
shora trámu) 

 vzhled - u některých rekonstrukcí by mohly vadit pohledové ocelové desky (možno 
řešit obkladem, podhledem) 
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6.3 Splnění cílů a přínos disertační práce 

Cíle uvedené v kap. 2.1 byly určeny před začátkem výzkumu, ale také v jeho průběhu 
s ohledem na dosažené výsledky. Výzkum vedoucí ke splnění těchto cílů byl hlavní náplní 
doktorského studia a také součástí některých výzkumných grantových programů. Splnění cílů 
bylo sepsáno strukturovaně vždy tučně za stanovený cíl: 

 Stanovit únosnost jednoduché konstrukce spřažené perforovanými plechy a konvexními 
hřebíky na základě normativních postupů 
V kap. 3.2 je uveden postup jakým byl proveden výpočet únosnosti dřevobetonové 
konstrukce spřažené pomocí perforovaných plechů a konvexních hřebíků. Na 
základě výpočtu byla vytvořena projekční pomůcka v MS Excel pro posouzení 
jednoduchých dřevobetonových konstrukcí. 

 Navrhnout výpočetní model jednoduché konstrukce spřažené perforovanými plechy a 
konvexními hřebíky v software založeném na metodě konečných prvků 

V kap. 3.3 byl popsán výpočetní model vytvořený v programu Scia Engineer, 
podobný model může být vytvořen i v jiném software, který pracuje s prutovými a 
deskovými konstrukcemi. 

 Provést destrukční zkoušku jednoduché konstrukce spřažené perforovanými plechy a 
konvexními hřebíky a tím prakticky ověřit funkčnost spřažení 

V kap. 3.1 byl popsán srovnávací test malých vzorků představujících spřažení 
pomocí perforovaných plechů a konvexních hřebíků. Tímto testem byly potvrzeny 
předpoklady o chování polotuhého spřažení a také jeho funkčnost. 

 Z měřených dat provést pravděpodbnostní výpočet únosnosti jednoduché konstrukce 
spřažené perforovanými plechy a konvexními hřebíky  
V kap. 3.4 je popsán pravděpodobnostní výpočet únosnosti dřevobetonových 
panelů a to jak s pomocí měřených hodnot, tak s pomocí hodnot normových. 

 Shrnout výhody a nevýhody spřažení, zhodnotit výsledky zkoušek i výpočtů stanovit 
závěr pojednávající o možnostech praktického využití konstrukcí spřažených 
perforovanými plechy a konvexními hřebíky  
V části 6.1 jsou shrnuty a porovnány výsledky měření s výsledky výpočtů.  
V části 6.2 jsou pak popsána a diskutována provedená měření a výpočty v závěru 
jsou pak sepsány klady a zápory zkoumaného typu spřažení a doporučení pro 
praktické použití. 
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Práce je cílena, tak aby byla přínosná z větší části pro praktické navrhování stavebních 
konstrukcí. Nový typ spřažení byl v práci popsán jak z hlediska provedení, tak z hlediska 
funkce. Návrh a posouzení prvků spřažených pomocí ocelových perforovaných plechů a 
konvexních hřebíků je proveden dle normativních podkladů. V textu byl také uveden způsob 
možného modelování takto spřažených prvků pomocí programu užívající MKP. Vše bylo 
podpořeno destruktivním testem čtyř vzorků, jehož výsledky byly porovnány s analytickým 
výpočtem tak s výpočtem pravděpodobnostním. 

Z hlediska výzkumu byla práce přínosná rozšířením dosavadního počtu možností spřažení a 
jeho praktickým otestováním. Testování materiálových vlastností může posloužit jako základní 
soubor, který může být dalšími testy rozšířen a může sloužit tak např. jako vstup při jiných 
výpočtech. 

Z hlediska praktického i teoretického by bylo přínosné testování dalších dřevobetonových 
panelů pro rozšíření statistického souboru. A také dlouhodobé testování, které by zohlednilo 
reologické jevy tj. dotvarování dřeva a dotvarování a smršťování betonu. 

Ocelové perforované desky je také možné nahradit materiálem na bázi dřeva, čímž by se 
pravděpodobně zvýšila požární odolnost konstrukce. Pro takto řešené spřažení by bylo možné 
navrhnout zkušební test podobný tomu uvedenému v kapitole 3.1 nebo v článku [50]. Pokud by 
testy naznačovaly, že je spřažení funkční, bylo by možné navrhnout další testování takto 
spřažených konstrukcí. 

Pro praktické využití by bylo vhodné rozšíření projekční pomůcky o automatizovaný návrh 
a také návrh spojitých konstrukcí. Dalším krokem pro přiblížení nového způsobu spřažení 
praxi by mohlo být publikování výsledků v tuzemských časopisech a na konferencích.  
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b) Materiálové charakteristiky 
- beton 

třída betonu 

C20/25 Vyberte možnost 

charakteristika 

pevnost v tlaku značka hodnota jednotka vl. Hodnoty 

pevnost v tahu fc,k 20 MPa   MPa 

modul pružnosti fc,tm 2,2 MPa   MPa 

součinitel spolehlivost mat E 30 GPa   GPa 

γm,c 1,5 -   
c) Materiálové charakteristiky 
- dřevo 

třída dřeva 

C24 Vyberte možnost 

charakteristika 

pevnost v ohybu značka hodnota jednotka vl. Hodnoty 

pevnost v tahu fm,k 24 MPa   MPa 

pevost ve smyku ft,0,k 14 MPa   MPa 

modul pružnosti fv,k 4 MPa   MPa 

hustota E 11 GPa   GPa 

součinitel spolehlivost mat ρ 350 kg/m3   kg/m3 

modifikační součinitel γm,t  1,3 - - 

kmod 1 - - 
d) Materiálové charakteristiky 
- spoj 

charakteristika 

pevnost oceli perf. plechu značka hodnota jednotka 

pevnost hřebíku fu 310 MPa 

průměr díry v plechu fu,b 400 MPa 

rozteč děr v plechu dp 5 mm 

počet dvojic plechů rd  20 mm 

šířka plechů np  64 ks 

rozteč plechů bp  200 mm 

průřez hřebíku sp  180 mm 

délka hřebíku-hloubka vniku d 4 mm 

počet ks hřebíků v plechu t1 60 mm 

tloušťka perf. plechu n 16 ks 
 tp 2 mm    
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List 2 - Posudek    
 
a) Vnitřní síly    
stálé zatížení (podlahové vrstvy, podhled, 
bez vl. tíhy)    

proměnné zatížení gk 10,500 kN/m2 

jmenovatel zlomku pro dovolený průhyb 
(l/i) 

qk 0,000 kN/m2 

součinitel stálého zatížení i 300,00 - 
součinitel proměnného zatížení γG 1 - 

vlastní tíha γQ 1 - 

celkové charakteristické zatížení gsw,k 1,336 kN/m 

celkové návrhové zatížení Gtot,k 11,502 kN/m 

posouvající síla Gtot,d 11,502 kN/m 

ohybový moment VE,d 34,51 kN 

ME,d 51,76 kNm 
b) Posouzení spřažení 
modul prokluzu hřebíků v jednom 
spřažení      
modul prokluzu hřebíků v jednom 
spřažení 

Ku 28230,43 N/mm 
  

char.únosnost dvou plechů ve smyku  Kser 42345,65 N/mm 

návrh.únosnost dvou plechů ve smyku PR,pl,k -327,36 kN 

char. únosnost betonu v otlačení PR,pl,d -261,89 kN 

návrh. únosnost betonu v otlačení PR,c,k 24,94 kN 

char. únosnost hřebíkového spoje PR,c,d 22,31 kN 

návrh. únosnost hřebíkového spoje PR,n,k 46,05 kN 
maximální charakteristická únosnost 
spřažení 

PR,n,d 36,84 kN 
  

maximální návrhová únosnost spřažení Pmax,n,k -327,36 kN 

Pmax,n,d -261,89 kN 
c) Efektivní tuhost průřezu 
průřezová plocha trám At 35200,000 mm2 
moment setrvačnosti trám It 1,420E+08 mm4 

spolupůsobící šířka desky beff 750,000 mm 

průřezová ploch deska As 45000,000 mm2 

moment setrvačnosti deska Is 1,350E+07 mm4 

součinitel γ1 0,298 - 

součinitel γ2 1,000 - 

vzdálenost neutrálných os a1 68,704 mm 

vzdálenost neutrálných os a2 71,296 mm 
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Efektivní tuhost průřezu (EI)ef 5,83E+12 MPa.mm4

 
     
d) Napětí na 
průřezu       
normálové napětí na horní hraně žb. 
desky 

σc,1,d 5,44 MPa 
  

ohybové napětí žb. desky σm,c 7,99 MPa 

celkové napětí na horní hraně žb. desky σc,d 13,43 MPa 

celkové napětí na dolní hraně žb. desky σt,d 2,54 MPa Vzniká tah 
tahové napětí na dolní hraně dřevněného 
trámu 

σt,0,d 6,96 MPa 
  

ohybové napětí dřevěného trámu σm,d 10,74 MPa 

smykové napětí ve dřevěném prvku τ 1,58 MPa 
zatížení spřahovacího prvku F1 29,40 kN 
průhyb uz 33,28 mm 

e) Posouzení 
MSÚ-Posudek betonu v tlaku σc,d/fc,d 1,007 - Nevyhovuje
MSÚ-Posudek betonu v tahu (nebo tlaku) 
na dolní hraně žb.desky 

σt,d/fctm 1,734 - Nevyhovuje 
 

MSÚ-Posudek dřeva na kombinaci tahu a 
ohybu 

(σt,0,d/ft,0,d)+(σm/fm) 0,991 - Vyhovuje 
 

MSÚ-Posudek dřeva na smyk τ/fv,d 0,512 - Vyhovuje 
  

MSÚ-Posudek spřažení F1/Pmax,n,d -0,112 - Vyhovuje 

MSP-Posudek průhybu uz/udov 1,664 - Nevyhovuje 
 

    
List 3 – Maximální únosnost 
    
a) Vnitřní síly 
jmenovatel zlomku pro dovolený průhyb (l/i) i 300,00 - 

součinitel stálého zatížení γG 1 - 

součinitel proměnného zatížení γQ 1 - 

vlastní tíha gsw,k 1,336 kN/m 

b) Posouzení spřažení 
modul prokluzu hřebíků v jednom spřažení Ku 28230,43 N/mm 
modul prokluzu hřebíků v jednom spřažení Kser 42345,65 N/mm 

char.únosnost dvou plechů ve smyku  PR,pl,k -327,36 kN 

návrh.únosnost dvou plechů ve smyku PR,pl,d -261,89 kN 
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char. únosnost betonu v otlačení PR,c,k 24,94 kN 

návrh. únosnost betonu v otlačení PR,c,d 22,31 kN 

char. únosnost hřebíkového spoje PR,n,k 46,05 kN 

návrh. únosnost hřebíkového spoje PR,n,d 36,84 kN 

maximální charakteristická únosnost spřažení Pmax,n,k -327,36 kN 

maximální návrhová únosnost spřažení Pmax,n,d -261,89 kN 

c) Efektivní tuhost průřezu 
průřezová plocha trám At 35200,000 mm2 
moment setrvačnosti trám It 1,420E+08 mm4 

spolupůsobící šířka desky beff 750,000 mm 

průřezová ploch deska As 45000,000 mm2 

moment setrvačnosti deska Is 1,350E+07 mm4 

součinitel γ1 0,298 - 

součinitel γ2 1,000 - 

vzdálenost neutrálných os a1 68,704 mm 

vzdálenost neutrálných os a2 71,296 mm 

Efektivní tuhost průřezu (EI)ef 5,83E+12 MPa.mm4 

d) Maximální únosnost 
Maximální moment únosnosti-porušení betonu tlakem Mc,d 51,37 kNm 
Maximální moment únosnosti-porušení betonu tahem Mt,d 29,85 kNm 
Maximáln moment únosnosti-porušení dřeva kombinací tahu a 
ohybu 

Mt,m,d 32,42 kNm 

Maximální posouvající síla-porušení dřeva smykem Vd 67,40 kN 

Maximální moment únosnoti Mmax 29,85 kNm 

Maximální návrhovové zatížení průřezu (bez vl. tíhy)MSÚ gmax,d 5,297 kN/m 

Maximální charakteristické zatížení průřezu (bez vl. Tíhy) MSP gmax,k 5,575 kN/m 

První vlastní frekvence  f1 9,115 Hz 

    

 


