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Abstrakt 

Příspěvek se věnuje experimentálnímu měření deformací v místě lokálního namáhání zdiva od 
dodatečného předepnutí. Měření jsou prováděna na zděném rohu, který je vestavěn do laboratorního 
zařízení. Laboratorní zařízení bylo navrženo a vyrobeno na Stavební fakultě VŠB-TUO v ČR a je 
určené pro měření trojosé napjatosti zdiva. Ve zděném rohu jsou vloženy dvě předpínací tyče 
umístěné v různých výškách a upevněny do kotevních desek, které slouží pro přenos předpínacích sil 
do zdiva. Zděný roh je proveden v poměru ke skutečnosti 1:1. Následně je provedeno modelování 
v programu ANSYS, založeném na metodě konečných prvků a poté provedeno srovnávání s výsledky 
laboratorních zkoušek. Na základě těchto výsledků bude možné zlepšovat vytvořené modely a 
přiblížit se tak co nejpřesnějším a zároveň jednoduchým postupům pro modelování zdiva.  
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Abstract 

Contribution deals with experimental measurements of deformations in the place exposed to 
local load caused by additional pre-stressing. The measurements are made at the masonry corner built 
in the laboratory equipment. The laboratory equipment was designed at Faculty of Civil Engineering 
VSB – TU Ostrava for measurement tri-axial stress-strain conditions in masonry. In this masonry 
corner two pre-stressing bars are placed. These bars are in different height and are anchored to the 
anchor plates, which transfer pre-stressing forces to the masonry. The specimen for laboratory testing 
is performed in the proportion to the reality of 1:1. Mathematical modelling of brick corner is based 
on finite element method using software ANSYS and then  the results are compared with results of 
laboratory tests. On the basis of these results it should be possible to improve the models and to 
approach closer to the accurate and at the same time simple procedure for design of prestressed 
masonry. 
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 1 ÚVOD 
Sanace, pomocí dodatečného předepnutí jsou uplatňovány úspěšně v České republice, 

konkrétně například v oblasti Moravskoslezského kraje, kde dochází vlivem poddolování území ke 
specifickým poruchám objektů. Předpětí ve zdivu můžeme dosáhnout pomocí ocelových lan nebo 
táhel. Tyto ocelové prvky se vkládají do předem vyfrézovaných drážek, které mohou být při vnějším 
nebo vnitřním líci zdiva. Konce ocelových prvků se upínají do ocelových úhelníků nebo speciálních 
kotev. U těchto způsobů rekonstrukce je nutné dodržet postupy a technologie předpínání. Důležité je 
vhodně zvolit předpínací systém kotev, zvolit vhodné uspořádání a uložení předpínacích kabelů, 
určení postupu předpínání a stanovení velikosti předpínacích sil v jednotlivých kabelech. 

Poměrně značná část výzkumu je věnována samotnému předpínání zdiva a určování velikostí 
předpínacích sil. V dostupné literatuře můžeme nalézt doporučené hodnoty poměru předpínací síly a 
pevnosti zdiva v tlaku kolmo a rovnoběžně s ložnou spárou, na základě provedených experimentů. 
Sanace pomocí dodatečného předepnutí jsou podrobně prozkoumána u železobetonových konstrukcí, 
u zděných konstrukcí tomu tak není. Problematické je zejména stanovení pevnosti s ohledem na 
aktuální stav zdiva, na charakter a míru poškození. Náročnější je pak stanovení hodnot předpínacích 
sil [1;2].  

V dostupné literatuře [3;4;5;6;7] můžeme nalézt, na základě provedených experimentů, 
doporučené hodnoty poměru předpínací síly a pevnosti zdiva v tlaku kolmo a rovnoběžně s ložnou 
spárou, které jsou dosaženy ve svislém řezu horizontálně předpjatého stěnového pásu. 

Předpínací síly v experimentálním měření deformací, popsaném v tomto příspěvku, jsou 
voleny bezpečně s ohledem na kvalitu vyplnění spár maltou jako 10, 20 a 30 % pevnosti zdiva v tlaku 
kolmo na ložné spáry, které jsou dosaženy přímo pod kotevní deskou. Záměrem tohoto zkoušení není 
pouze samotné měření deformací, ale také sledování chování zdiva v místě lokálního namáhání od 
postupně zvyšujícího se předpětí a také možnost srovnání numerických modelů s experimenty. 

Jelikož jsou experimentální zkoušky poměrně finančně i časově náročné, je proto vhodné 
využití numerických simulací, které při správné aplikaci pomohou při projektování a mohou z větší 
části nahradit experimentální zkoušky. Problematické je však zejména stanovení pevnosti s ohledem 
na aktuální stav zdiva, na charakter a míru poškození [8]. 

 2 POSTUP MĚŘENÍ 

 2.1 Stanovení materiálových charakteristik 
Laboratorní zařízení pro zkoušení trojosé napjatosti je ocelová konstrukce o rozměrech  

900 x 900 x 1550 [9]. V něm je vestavěn zděný roh o výšce 870 mm (11 řad cihel). Tloušťka zdi je 
440 mm. Použitými zdícími prvky jsou cihly CP 290x140x65, P15 a jako spojovací materiál byla 
použita vápenná malta MV, namíchaná s pískem v poměru 1:4. Průměrná pevnost cihel v tlaku byla 
stanovena zkouškou dle normy [10] na hodnotu 12,87 MPa. Z této hodnoty je pak odvozená 
normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdícího prvku fb = 9,9 MPa. Průměrná pevnost malty v tlaku 
byla normou [11] stanovena na hodnotu fm = 0,43 MPa. 

Testovaný zděný roh je uvažován jako část stávající konstrukce a proto při výpočtu 
charakteristické pevnosti zdiva v tlaku je postupováno podle normy [12] – Hodnocení existujících 
konstrukcí, která se odkazuje při stanovení pevnostních charakteristik na dříve platné normy, pro 
zdivo např. na již neplatnou přednormu [13].  

Pro výpočet charakteristické pevnosti zdiva v tlaku kolmo na ložné spáry potom tedy platí: 

 25,065,0
mbk ffKf   (1) 

Konstanta K je závislá na druhu zdiva a skupině zdících prvků a dle [13] je rovna 0,4. 
Výsledná charakteristická pevnost zdiva v tlaku kolmo k ložným spárám je fk = 1,437 MPa. 

V průběhu zdění byly do zdiva vloženy dvě předpínací tyče v různých výškách a spáry byly 
doplněny maltou, viz obr.1. Každá předpínací tyč byla označena dle směru, ve kterém byla kladena 



11 

(směr A, směr B). Ve směru A byla umístěna ve výšce 355 mm, ve směru B byla umístěna ve výšce 
415 mm. Po konečném vyzdění celého zděného rohu, byla horní část konstrukce vyrovnána vrstvou 
malty s ocelovou roznášecí deskou o tloušťce 12 mm s navařenými ocelovými výztuhami pro 
zajištění rovnoměrného zatížení zdiva. Na předpínací tyče se osadily ocelové kotevní desky na vrstvu 
malty pro vyrovnání povrchu zdiva. 

 2.2 Zatížení testovaného vzorku 
Po 28 dnech bylo zdivo připraveno na zatěžování a měření deformací. V první fázi se osadily 

příslušné zatěžovací zařízení. Svislé zatížení bylo vnášeno pomocí hydraulického lisu, který se 
umístil mezi roznášecí deskou a I profilem přišroubovaným k laboratornímu zařízení. Vzorek byl 
zatížen svislým zatížením 0,1 MPa. Svislé zatížení bylo stanoveno na základě statického výpočtu 
rodinného domu v obci Staříč, jež byl z důvodu stávajících trhlin sanován dodatečným předepnutím 
v úrovni základů a úrovni ŽB věnců 1.pp a 1.np. 

Předpínací síla byla vnesena do předpínacích tyčí rovněž pomocí hydraulických lisů přes 
kotevní desky o rozměrech 150 x 150 mm a tloušťce 10 mm. Hodnoty předpínacích sil jsou uvedeny 
v tab.1. Měřené deformace byly zaznamenávány pomocí potenciometrických čidel upevněných 
k laboratornímu zařízení, označených dle připojení k měřící stanici. V každém směru bylo upevněno 
celkem osm čidel, ve směru A čidla s označením M21 až M28 a ve směru B čidla s označením M1 až 
M8. Rozmístění jednotlivých čidel v obou směrech je patrné na obr.1.  

 
Obr.1: Schéma rozmístění měřících čidel ve směru A a ve směru B 

Vzorek byl zatěžován postupně předpínací silou o velikosti 10 %, 20% a 30% z pevnosti zdiva 
v tlaku kolmo na ložné spáry, vždy nejprve ve směru B a poté ve směru A.  

V tab.1 jsou uvedeny vstupní hodnoty zatížení zdiva. V prvním sloupci jsou uvedeny 
procentuální hodnoty, ve druhém jsou hodnoty napětí v kotevní oblasti, odvozené z charakteristické 
pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložné spáry, ve třetím sloupci jsou uvedeny velikosti předpínacích 
sil, vnášených do zdiva přes kotevní desku o velikosti 150 x 150 mm. Plocha kotevní desky a také 
plocha zdiva pod kotevní deskou, se uvažovala bez oslabení otvorem, který byl ponechán pro 
průchod předpínací tyče, jelikož rozměry otvoru jsou v tomto případě zanedbatelné. 

Tab.1: Vstupní hodnoty pro předpínání zdiva, plocha kotevní desky A = 0.0225 m2 

 Napětí [kPa] 
Předpínací síla 

[kN] 

10 % 143,7 3,233 

20 % 287,4 6,466 

30 % 431,1 9,699 
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 2.3 Výsledky měření 
Průběhy výsledných deformací z měření, lze vidět na grafech obr.2 a obr.3. Na x-ové 

souřadnici jsou uvedeny hodnoty deformací se záporným znaménkem od tlaku kotevní desky na 
zdivo. Výsledné deformace jsou získané zprůměrováním měření ve svislých řezech M21 ~ M24 a 
M25 ~ M28 ve směru A (obr.2), M1 ~ M4 a M5 ~ M8 ve směru B (obr.3). Na svislé ose jsou 
uvedeny výškové souřadnice umístění jednotlivých čidel dle obr.1. Všechna čidla byla umístěna na 
cihlách popř. kotevních deskách, nikoliv však v maltové spáře. Vodorovná přímka v grafu označuje 
umístění předpínací síly.  

 
Obr.2: Průběhy deformací zdiva, směr A 

 
Obr.3: Průběhy deformací zdiva, směr B 

Jak je patrné z obr.2, tvar deformace zdiva v obou směrech, v místě předpínací tyče, odpovídá 
koncentraci napětí přímo pod kotevní deskou, zatímco nad a pod úrovní kotevní desky jsou 
deformace takřka nulové. Průběhy deformací jsou přibližně ve stejných odstupech pro jednotlivé 
velikosti předpínacích sil, především ve směru B. 

Ve směru A vlivem zvyšování předpětí, došlo ke stlačení malty pod kotevní deskou a 
následnému odštípnutí části této podkladní malty. Tím se v místě kotevních desek významně zvýšily 
deformace od předpínacích sil. 

Výsledky byly porovnány s měřením stejného vzorku s opačným pořadím předpínání, tj. 
nejprve směr A, poté směr B. Z tohoto srovnání bylo patrné, že není ani tak důležité pořadí vnášení 
předpínacích sil, ale je důležité výškové umístění kotevních desek pro vnesení předpínacích sil. 

 3 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA 

 3.1 Vstupní hodnoty pro modelování 
Vlivem modernizace postupů pro výpočty zděných konstrukcí, je snaha modelovat zděné 

konstrukce už jako složitější 2D a 3D modely. Tyto modely nám mnohem lépe vystihují chování 
zděných konstrukcí a její vzájemné spolupůsobení mezi jednotlivými zdícími prvky a spojovacím 
prostředkem, jež tvoří obvykle malta [14;15;16;17]. 

Zdivo je nehomogenní a anizotropní materiál, skládající se z kusového staviva a spojovacího 
prostředku. Obě tyto složky zdiva mají různé fyzikální a materiálové vlastnosti. Proto vytváření 
vhodného modelu, který by vyjadřoval skutečné materiálové a fyzikální vlastnosti zdiva, je obtížné 
[18;19;20].  

U zděných konstrukcí nelze zajistit ve všech místech stejné vlastnosti, čímž nám vstupují 
proměnné hodnoty do procesu modelování, např. skutečné materiálové charakteristiky jednotlivých 
prvků zdiva, vzájemné působení mezi komponenty, rozměry zdících prvků a maltových spár, kvalita 
provedení apod.  

Modelování zděné konstrukce je provedeno v programu ANSYS, na bázi MKP, (výpočty byly 
prováděny za předpokladu lineárních vlastností všech použitých materiálů) [21;22;23]. Pro vytvoření 
numerického modelu je použit tzv. mikromodel, tzn. vykreslení skutečného uspořádání zdících prvků, 
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které odpovídá uložení cihel při zdění konstrukce včetně styčných a ložných spár malty (obr.4; 5), 
kde vstupní hodnoty pro jednotlivé materiály jsou uvedeny v Tab.2 a jsou získány experimentálně. 

 
Obr.4: Schéma skutečné konstrukce 3D 

 
Obr.5: Model zděné konstrukce 3D 

Tab.2: Vstupní hodnoty materiálů pro numerické modelování 

Materiál Hustota [kg/m3] 
Modul pružnosti 

[GPa] 
Poissonova 
konstanta 

Cihly 290/140/65 1535 4,20 0,15 

MV + písek 1:4 1740 0,45 0,20 

Ocelové desky 7850 210 0,30 

Předpínací tyč 7850 185 0,30 

Mikromodel je modelován pomocí prostorového osmiuzlového prvku SOLID45. Dále je do 
modelu vloženo předpjetí pomocí 3D konečného prvku LINK8, který byl definován plochou tyče A = 
5,309·10-4 m2 a počátečním přetvořením dle tab.3. Ocelové kotevní desky pro vnesení předpínacích 
sil jsou namodelovány z konečného prvku SOLID45 [24;25]. 

Tab.3: Hodnoty předpínacích sil, napětí a počáteční přetvoření 

 
Předpínací síla 

[kN] 
Napětí [kPa] 

Počáteční 
přetvoření 

10 % 3,233 6,089e3 3,292e-5 

20 % 6,466 12,179e3 6,583e-5 

30 % 9,699 18,268e3 9,875e-5 

 3.2 Výsledky modelování zdiva a srovnání s experimentálním měřením 
Chování zdících prvků má v omezené oblasti zatěžování téměř lineární průběh, až do chvíle 

porušení materiálu, kdy se může objevit křehký lom. U malty tomu tak není, jelikož její chování se 
podobá chování betonu, který vykazuje nelineární průběh již při nízkých hodnotách zatěžování 
v tlačené oblasti. Oproti tomu v tažené oblasti dochází k rozvoji trhlin, a tím i ke snížení vlastností 
materiálu.  

Na obr. 6 až 7 můžeme vidět ukázku výsledků celkových deformací předpjatého zdiva pro 
předpínací sílu o velikostech 30% z pevnosti zdiva v tlaku kolmo na ložné spáry, získané z programu 
ANSYS. Výsledky ukazují, že hodnoty deformací způsobené svislým zatížením, se vlivem 
zvyšujících se předpínacích sil nemění, ale naopak narůstá v oblasti kotevních desek. 
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Na obr. 10 a 11 je provedeno srovnání experimentálního měření s numerickým modelem. 
Průběhy deformací z experimentálního měření jsou označeny Ex_10%, Ex_20% a Ex_30%. Průběhy 
deformací z modelování An_10%, An_20%, An_30%.  

Deformace (v programu ANSYS) ve směru A jsou nepatrně vyšší něž ve směru B, což 
odpovídá i provedenému měření. Výsledné průběhy deformací numerického modelu ve směru B 
(obr.9) odpovídají průběhům deformací z měření (viz srovnání obr.11). V případě směru A (obr.10) 
jsou průběhy deformací z modelování a měření významně rozdílné, především pak pro vyšší hodnoty 
předpínacích sil vnášených do zdiva, které odpovídají hodnotám 20 a 30 % z pevnosti zdiva v tlaku. 
Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben postupným předpínáním v jednotlivých směrech v závislosti 
na čase v průběhu měření, které není uvažováno v numerickém modelování zděné konstrukce, a také 
zde není uvažována nelinearita malty.  

 
Obr.6: Předpínací síla 30%, směr A 

 
Obr.8: Průběhy deformací z ANSYSu, směr A 

 
Obr.7: Předpínací síla 30%, směr B 

 
Obr.9: Průběhy deformací z ANSYSu, směr B 

 
Obr.10: Srovnání: měření x ANSYS, směr A 

 
Obr.11: Srovnání: měření x ANSYS, směr B 
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Obecně jsou však sledované veličiny největší právě v okolí kotvení předpjatých tyčí, kde se 
rovnoměrně a průběžně roznášejí dále do konstrukce a jejich hodnoty se snižují se vzrůstající 
vzdáleností od kotevních desek. Výsledné hodnoty ve srovnání s experimentálním měřením jsou 
řádově shodné, což lze považovat za velice dobré výsledky. 

 5 ZÁVĚR 
Při použití různě velkých předpínacích sil podle očekávání lineárně narůstaly deformace 

v konstrukci. Model vytvořený z jednotlivých cihel a malty vykazoval větší lokální maximální 
hodnoty v nejvíce namáhaných oblastech, tj. v místě předpínacích sil. Deformace v těchto kritických 
místech velmi výrazně ovlivnily převážně nejbližší cihly a maltu, v ostatních prvcích se však 
projevily velmi málo. 

Pro experimentální měření budou následně vytvořeny další numerické modely, které se budou 
během experimentálního zkoušení dolaďovat tak, aby tyto modely svými vlastnostmi co nejvíce 
odpovídali skutečnému chování zdiva s ohledem na vznik trhlin a křehkého chování cihel. 
Výsledkem by mělo být snadnější vytvoření modelu, kde by bylo možno se vyhnout 
modelování jednotlivých složek zdiva, a zároveň by byl dostatečně přesný pro získávání výsledků bez 
provádění časově náročných experimentů.  

Využití softwaru při návrhu nebo posouzení sanačních opatření poškozených zděných 
konstrukcí může být velmi užitečnou pomůckou všem projektantům.  
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