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Abstrakt 

Budoucnost stavebních technologií je, a v budoucnosti stále více bude, konfrontována s koncepcí 

trvale udrţitelného rozvoje. V souladu s touto koncepcí jde vývoj a aplikace konstrukcí na bázi 

obnovitelných surovin. Jako perspektivní z hlediska environmentálních kritérií se jeví kompozitní 

dřevobetonové konstrukce.  

Dřevobetonové konstrukce jsou charakteristické optimálním vyuţitím environmentálně 

přijatelných surovin v konstrukci, minimalizací energetické náročnosti dopravy a montáţe při 

výrobě, vyuţitím místní surovinové základny a v neposlední řadě minimalizují objem 

nerecyklovatelných odpadů.  

Disertační práce je zaměřena na vývoj nového typu dřevobetonového kompozitního konstrukčního 

prvku, v němţ je spojení obou částí průřezu realizováno novým, v oboru dřevobetonových 

konstrukcí dosud nepouţívaným způsobem spřaţení. Jako spřahovací prostředek je zde pouţita 

vlepovaná ocelová perforovaná lišta. Tento způsob spřaţení vykazuje ve srovnání s jinými způsoby 

spřaţení vysokou tuhost, umoţňuje několikanásobně zvýšit parametry únosnosti konstrukčního 

systému a současně podstatně sníţit objem zabudovaného materiálu. Tento nový typ 

dřevobetonového kompozitního konstrukčního prvku je určen pro pouţití ve stropních konstrukcích 

budov.  

V rámci experimentální části disertační práce byly určeny hodnoty modulu posunutí Ku [N/mm] 

pro nový typ spřaţení, byl definován kritický prvek nové konstrukce a dále byly objasněny některé 

degradační děje, které jsou v novém typu konstrukce vyvolány působením vlhkosti. Spolehlivost 

dřevobetonového konstrukčního prvku s vlepenou perforovanou lištou je závislá na 

technologickém provedení lepeného spoje a na expozičních podmínkách, kterým je konstrukce 

vystavena. Vhodnými úpravami technologie provedení a geometrického uspořádání lepeného spoje 

lze dosáhnout vyšší spolehlivosti spřaţení v dřevobetonovém konstrukčním prvku. 
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Abstract 

Building the future of technologies is increasingly confronted with the koncept of sustainable 

development. In line with koncept is the development and application of structures based on 

renewable raw materials. Perspective is composite timber-concrete structures.  

Timber-concrete structures are typical of the optimal use of environmentally acceptable materials 

in the construction, minimizing energy consumption, utilize local resources, minimaze the volume 

of non-recyclable waste. 

PhD thesis focuses on the development of a new type timber–concrete beam. In it is a combination 

of both cross-sections performed in new ways. As the connecting system used here was glued steel 

bar with holes. This connecting system has high rigidity, can greatly increase the design parameters 

of the load and reduce the amount of built-in material. This new type of composite timber–concrete 

beam is designed for use in ceiling structures of buildings. 

In the experimental part of the slip modululus were designed to offset a new type of the connecting 

system. He defined a critical element of the new design have been clarified and some degradation 

happens due to moisture on the structure. 

Reliability new type timber–concrete beam is dependent on technological performance bond and 

the exposure conditions to which the structure is exposed. Appropriate treatment technologies 

boxing and geometry of the bond can achieve its higher reliability. 
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1. Úvod  

 

Rychlý vývoj nových technologií, změna ţivotního stylu a s tím související růst spotřeby vyţaduje 

zásadní a všeobecnou změnu přístupu v oblasti hospodaření se zdroji. V oboru stavebnictví, které 

spolu s energetikou spotřebovává nejvíce primárních zdrojů, usilujeme o omezení surovinové a 

energetické náročnosti při výrobě materiálů a konstrukcí, důslednou recyklaci odpadů, optimalizaci 

vyuţití materiálů ve finálních výrobcích a vývoj konstrukčních aplikací na bázi obnovitelných 

surovin.  

Jednou z forem optimalizace vyuţití materiálů v konstrukcích je vývoj a aplikace kompozitních 

materiálů a konstrukcí. Mezi perspektivní kompozitní konstrukce ve stavebnictví můţeme 

jednoznačně zařadit spřaţené ocelobetonové a dřevobetonové  konstrukce.  

Dřevobetonové a ocelobetonové spřaţené konstrukce jsou v současnosti uplatňovány v 

konstrukcích pozemních staveb a v mostním stavitelství. Princip spočívá ve vzájemném spojení 

ţelezobetonové desky, která je v konstrukci namáhána převáţně tlakem a ocelového, alt. 

dřevěného, nosníku, který je namáhán převáţně tahem za ohybu (ohybem). Spojení obou částí 

průřezu je realizováno spřahovacími prostředky. Tento způsob uspořádání konstrukce umoţňuje 

několikanásobně zvýšit parametry únosnosti konstrukčního systému a současně podstatně sníţit 

objem zabudovaného materiálu. 

V roce 2009 byla na VŠB TU Ostrava FAST katedře Stavebních hmot a hornického stavitelství 

vyvinuta technologie spřaţení dřevěného stropního trámu a ţelezobetonové desky pomocí vlepené 

spřahovací ocelové lišty
1
.  Aplikace tohoto typu spřaţení se jeví jako perspektivní pro pouţití ve 

stropních konstrukcích objektů pozemního stavitelství. 

Tématem disertační práce je vývoj nové konstrukce Kombinovaného stropního nosníku -  uţitný 

vzor č. 19 873. 

Ověření únosnosti, pouţitelnosti a trvanlivosti konstrukčního prvku a stanovení návrhových hodnot 

je základním předpokladem pro jeho další uplatnění ve stavebních konstrukcích. Kvalita, resp. 

účinnost spřaţení mezi ţelezobetonovou deskou a dřevěným nosníkem je všeobecně chápána jako 

hlavní faktor pro hodnocení synergického účinku v dřevobetonové kompozitní konstrukci.  

 

 

 

                                                           
1 Uţitný vzor č. 19 873 – Kombinovaný stropní nosník. Zapsán do registru uţitných vzorů dne 20.7.2009. 

Původci: Doc. Ing. Vojtěch Mencl CSc., Doc. Ing. Václav Cepek CSc., Ing. Jana Daňková, Ing. Veronika 

Franková. 
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2. Cíle a metody disertační práce 

 

Cílem disertační práce je ověření chování a kvantifikace účinnosti nového způsobu spřaţení v 

dřevobetonovém konstrukčním prvku: Kombinovaném stropním nosníku - uţitný vzor č. 19 873. 

Spolehlivost spřaţení je v rámci disertační práce, vzhledem k rozsahu problematiky, vyšetřována 

pouze vzhledem k účinkům vnějších vlivů, konkrétně působení vlhkosti na kompozitní konstrukční 

prvek. 

Pro dosaţení cílů jsou v disertační práci pouţity základní metody vědecké práce: kompilace, 

komparace, experiment a analýza.  

Metody dále a podrobněji rozvíjí s tématem související hypotézy, které byly specifikovány 

v dokumentech souvisejících s uznáním a registrací Uţitného vzoru č. 19 873. 

 

Kompilativní a komparativní část práce: 

 Je zaměřena zejména na nové poznatky publikujících autorů  

 Pojednává o připravovaných změnách v evropské legislativě, pokud souvisí s řešenou 

problematikou 

 Vymezuje nový typ konstrukce vzhledem ke stávajícím, známým typům dřevobetonových 

spřaţených konstrukcí na základě pevnostních a tuhostních charakteristik 

Experimentální část práce je zaměřena na: 

 Provedení statických smykových zkoušek pro nový typ spřaţení na konstrukčních 

vzorcích. Vzorky jsou provedeny v různých materiálových a technologických variantách 

provedení lepeného spoje 

 Návrh a provedení urychlených zkoušek stárnutí konstrukčních vzorků v laboratorních 

podmínkách. Cílem je určení vlivu vlhkosti na jednotlivé komponenty  konstrukce a na 

účinnost spřaţení 

Cíle experimentální části práce: 

 Ověření technologického postupu výroby Kombinovaného stropního nosníku – vzor č. 

19 873 na konstrukčním vzorku, zejména moţnosti technologie lepení vzhledem k aplikaci 

vlepované lišty v podmínkách staveniště 

 Ověření vhodnosti pouţitých zkušebních metod, kvantifikace tuhostních a pevnostních 

parametrů nového typu spřaţení a srovnání těchto parametrů s jinými, známými typy 

spřaţení v dřevobetonových konstrukcích 

 Ověření materiálové kompatibility sloţek v kompozitní konstrukci 

 Definice kritického prvku a kritického vztahu v nové kompozitní konstrukci 

 Objasnění některých degradačních procesů v konstrukci při jednoparametrickém zatíţení 

vnějšími vlivy 
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Teoretická část práce je zaměřena na: 

 Ověření  vlivu vlhkosti na trvanlivost a spolehlivost nového typu spřaţení  

 Vyuţití pravděpodobnostních metod pro sestavení modelů z experimentálně získaných dat 

Cíle teoretické části práce: 

 Predikovat chování a spolehlivost nového typu spřaţení vzhledem k působení vnějších 

vlivů (vlhkosti) pomocí redukčního součinitele 

 Pomocí pravděpodobnostních metod vytvořit modely charakteristik odezvy pro další vývoj 

nové konstrukce - Kombinovaného stropního nosníku – vzor č. 19 873 

 

Realizace cílů je nasměrována k upřesnění konstrukční, geometrické, materiálové a technologické 

definice dřevobetonového konstrukčního prvku tak, aby bylo moţno zahájit výrobu experimentální 

stropní konstrukce. 

 

3. Dřevobetonové konstrukce  

3.1. Dřevobetonové kompozitní konstrukce a jejich použití, vývoj a 

současný stav poznání 

 

V současné době je výzkumu a vývoji kompozitů věnována značná pozornost ve všech oblastech 

lidské činnosti, nejen ve stavebnictví.  

Sofistikované kompozitní materiály a systémy jsou vyvíjeny zejména pro pouţití v dopravě, 

letectví a kosmonautice, informačních technologiích, lékařství, apod.  

Ve stavebnictví jsou příkladem tradičních kompozitních stavebních materiálů a konstrukcí např.: 

ţelezobeton, keramika, omítky, apod.  

Vývoj nových kompozitních stavebních materiálů a konstrukcí je v současnosti zacílen na: 

vláknobetony, různé typy kompozitních dřevo–celulózových a dřevo-plastických lamin, materiály 

na bázi nanotechnologie, kompozitní konstrukce s uhlíkovými vlákny, apod.  

Obecnou definici kompozitního materiálu, resp. konstrukce, můţeme vyjádřit např. dle [3]: 

 …. Kompozitem nazýváme  každý materiálový systém, který je složen z více (nejméně dvou) fází
2
,  

z nichž alespoň jedna je pevná, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi a který 

dosahuje vlastností, které nemohou být dosaženy kteroukoliv složkou (fází) samostatně ani prostou 

sumací. 

                                                           
2
 dále také sloţek 
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Tato definice v sobě obsahuje základní princip kompozitního materiálu (prvku, konstrukce…), totiţ 

SYNERGICKÝ ÚČINEK (spolupůsobení) primárních částí kompozitu tak, ţe je moţno získat 

nový materiál (konstrukci) s jinými, lepšími (výhodnějšími) uţitnými vlastnostmi pro daný účel 

pouţití. Tuto synergii můţeme vyjádřit „chybnou rovnicí“ [3]:
 

2+3=7      (1) 

Vlastnosti kompozitů jsou ovlivňovány vlastnostmi pouţitých materiálů a jejich objemovým 

zastoupením, kvalitou interakcí mezi jednotlivými sloţkami, odezvou jednotlivých sloţek a celého 

kompozitu na působení vnějších vlivů, apod. 

Kompozitní materiál (konstrukce) musí během své ţivotnosti splňovat všechny předem poţadované 

funkce, které jsou definovány v jeho návrhu. Před návrhem kompozitního materiálu (konstrukce), 

je potřeba znát (resp. předpokládat, pro účely výzkumu) vlastnosti fází a kvalitu synergie 

jednotlivých fází v kompozitu. 

Při navrhování kompozitní konstrukce, resp. materiálu je potřeba: 

 Stanovit účel a pouţití  

 Stanovit fáze (sloţky), jejich geometrický tvar a objemové zastoupení 

 Ověřit kompatibilitu fází (sloţek) v kompozitu s ohledem na prostředí 

 Respektovat a vyuţít specifické vlastnosti fází (sloţek) 

 Zajistit synergický účinek fází 

Nejsloţitější a nejdůleţitější krok je zajištění synergického účinku fází. Fáze musí spolupracovat 

v kompozitu tak, aby negativní vlastnosti fáze byly potlačeny a pozitivní vlastnosti umocněny. 

Dřevobetonovou konstrukci můţeme, ve smyslu výše uvedené definice [3], charakterizovat jako 

kompozitní konstrukci.  

Jako první si nechal patentovat dřevobetonovou spřaţenou konstrukci Paul Müller v roce 1921. V 

Müllerově dřevobetonové stropní konstrukci bylo spřaţení realizováno hřebíky a betonářskou 

výztuţí [32]. V roce 1930 švýcarský inţenýr Otto Schaub patentoval různé typy spojení
3
 dřevěného 

nosníku s betonovou deskou. Svůj patent dále rozvíjel a v roce 1938 patentoval další inovativní 

typy spojení [32]. 

V Československu se začaly dřevobetonové konstrukce pouţívat v 60-tých letech 20. století, 

zejména jako metoda konstrukční sanace dřevěných stropů v historických objektech [20].  

V současné době se experimentálnímu ověřování a tvorbě analytických modelů v oboru 

dřevobetonových konstrukcí věnuje více autorů, např.:  Kuklík, P. a Kuklíková, A. (ČVUT Praha), 

Kanócz, J. a Bajzecerová, V. (SR: TU Košice) a další. Zahraniční publikující autoři: Ceccotti, A. a 

Fragiacomo, M. (Univerzitá degli Studi di Firenze), Rogers, C. a Gutkowski, R. (USA: Colorado 

State University), a další. 

                                                           
3
 Např.: zářezy v horním líci dřevěného trámu, vruty, třmeny z betonářské výztuţe, smykové zaráţky [32] 
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Je potřeba zmínit také výzkumné iniciativy výrobců spojovacích prostředků pro dřevo nebo 

dodavatelů dřevostaveb, např. firma HASSLACHER Holzzentrum Gmbh Austria – dřevobetonový 

stropní dílec s vlepovanou lištou – HBV SYSTÉM (Obr. 15), švýcarská firma SFS Provis AG – 

jako první zahájili výrobu speciálních šroubů určených pro spřaţení dřeva a betonu [32], atd. 

V současnosti lze u publikujících autorů vysledovat tyto směry výzkumu a vývoje v oblasti 

spřaţených kompozitních dřevobetonových konstrukcí: 

 

 Vývoj nových typů spřaţení, resp. spřahovacích prostředků 

 Vývoj aplikace spřahovacích prostředků v konstrukci, metodiky a postupy při výrobě 

dřevobetonových konstrukcí vzhledem k jejich spolehlivosti 

 Tvorba co nejvýstiţnějšího analytického modelu spřaţené konstrukce 

 Výzkum v oblasti chování dřevobetonových konstrukcí v závislosti na vlivech zatíţení a 

prostředí 

 Snaha zjednodušit navrhování dřevobetonových konstrukcí a zavést do systému Eurokódů 

jednotnou metodiku  

 Výzkum v oblasti chování dřevobetonových konstrukcí při mimořádných událostech 

(poţár, zemětřesení)  

 

3.1.1. Spřahovací prostředky v dřevobetonových konstrukcích 

Kompozitní konstrukce jsou charakteristické optimálním vyuţitím materiálu v konstrukci. 

Analogicky s ocelobetonovými spřaţenými konstrukcemi je v dřevobetonových spřaţených 

konstrukcích dřevo namáháno převáţně tahem (v ohybu) a beton přebírá tlaková namáhání (Obr. 

1).  

Spřaţení obou částí průřezu je realizováno různým způsobem při pouţití různých typů 

spřahovacích prostředků. Smyková únosnost spřahovacích prvků je rozhodujícím faktorem pro 

celkovou tuhost konstrukce. Spřahovací prvky zajišťují redistribuci vnitřních sil mezi jednotlivými 

částmi kompozitního průřezu. 

Rozdělení dřevobetonových spřaţených konstrukcí podle kompozitního účinku (Obr. 2): 

 

 s dokonalým spřaţením: spřahovací prostředky jsou dokonale tuhé, nepřipouští se ţádné 

deformace (prokluz) v kontaktní spáře. Taková konstrukce prakticky neexistuje, existuje 

pouze jako teoretický předpoklad. 

 s tuhým spřaţením: spřahovací prostředky vykazují vysokou tuhost, deformace (prokluz) 

v kontaktní spáře je velmi malý vzhledem k parametrům konstrukce, pevnost a únosnost 

takové konstrukce je vysoká 
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 s poddajným spřaţením: spřahovací prostředky vykazují menší pevnost a vyšší schopnost 

deformace, coţ můţe být pro některé konstrukce výhodné a ţádoucí, pevnost a únosnost 

spřaţené konstrukce je menší neţ u tuhého spřaţení 

 

 

Obr. 1: Kompozitní účinek a způsob přenosu vnitřních sil v průřezu konstrukce [33] 

 

 

 

Obr. 2:  Idealizovaný diagram zatíţení – posunutí jako výsledek shear testu  

pro různé typy spřaţení a spřahovací prostředky [7] 

 

Pro hodnocení kompozitního účinku (účinnost spřaţení) se nejčastěji pouţívá hodnota Ku – modul 

posunutí [N/mm], který je moţno stanovit experimentálně na základě tzv. protlačovací zkoušky 

(dále také shear test nebo push – out test) nebo výpočtem.  

V USA se pouţívá metodika stanovení tzv. Composite Action Obseved, tzv. ukazatele kompozitního 

účinku. 

 

TUHÉ SPŘAŽENÍ 

PODDAJNÉ  SPŘAŽENÍ 
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Ukazatel kompozitního účinku se stanoví jako [33] : 

Composite Action Obseved = EFF  x CAA   (2) 

     

Přičemţ: 

CAA = ∆NC - ∆FC / ∆NC     (3) 

 

EFF = ∆NC - ∆ / ∆NC - ∆FC     (4) 

 

Kde: 

CAA Composite Action Available = uţitný kompozitní účinek 

EFF Composite Efficiency = kompozitní účinnost 

∆ experimentálně ověřený průhyb uprostřed nosníku  

∆FC teoretický průhyb plně spřaţeného nosníku 

∆NC teoretický průhyb nespřaţeného nosníku 

 

Mezi konstrukce s poddajným spřaţením řadíme především takové konstrukce, kde jsou jako 

spřahovací prostředky pouţity diskrétní mechanické spojovací prostředky kolíkového typu, např.: 

hřebíky, vruty, skoby, kolíky (Obr. 3). 

 

           

Obr. 3: Některé typy tradičních spřahovacích prostředků [22] 

 

Mezi výhody tohoto typu spřaţení patří zejména jednoduchost montáţe, široký sortiment a 

dostupnost spřahovacích prostředků. Mezi nevýhody patří zejména malá tuhost spřaţení (Obr. 2). 

Tento typ spřaţení je vhodný pro malé rozpony a zatíţení, pouţívá se také jako sanační technologie 

pro ztuţení stávajících dřevěných stropů. 
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Obr. 4: Spřaţení pomocí vrutů do dřeva – stropní konstrukce jednopodlaţní skeletové 

dřevostavby rodinného domu [www.tfh.cz] 

 

Tuhé (téměř tuhé) spřaţení je zajištěno vlepovanými spojovacími prostředky, průběţnými 

spřahovacími lištami, vlepovanými příhradami nebo plošnými lepenými spoji. Zvláštní způsob 

spřaţení představují technologie, kdy je spřaţení zajištěno zářezy, profilací mezivrstvy (bednění), 

či kombinací různých typů spřaţení, např. zářezy s vlepovanými kolíky (Obr. 6).  

Tuhý typ spřaţení je vyvíjen zejména pro pouţití v mostních konstrukcích (Obr. 5), pro 

velkorozponové konstrukce stropů a zastřešení, apod. 

 

 

Obr. 5: Pouţití dřevobetonových konstrukcí s tuhým spřaţením v mostním stavitelství  

 

Velmi dobré charakteristiky tuhosti vykazují speciální ocelové spřahovací prostředky, např. šrouby 

se dvěma hlavami, které jsou aplikovány ve dvou řadách v horním líci dřevěného nosníku. 
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Současně rozmístění takových spřahovacích prvků po délce nosníku alternuje s průběhem vnitřních 

sil. 

 

 

Obr. 6: Spřaţení pomocí spřahovacích prostředků vloţených do zářezů  

v horním líci dřevěné části průřezu [33] 

 

3.1.2. Použití dřevobetonových konstrukcí v pozemním stavitelství 

Dřevobetonové spřaţené konstrukce jsou v pozemním stavitelství uţívány nejčastěji jako stropní 

konstrukce, ale mohou být také pouţity v konstrukcích ztuţujících stěn, v konstrukcích zastřešení, 

apod. (Obr.7). 

Spřaţení dřeva a betonu je také vyuţíváno v mostním stavitelství.  

Dřevobetonové konstrukce jsou často pouţívány v seizmických oblastech a v objektech, kde je 

potřeba řešit prostorovou tuhost celého objektu bez nutnosti navýšení vlastní tíhy konstrukcí.  

 

 

a/                                                                  b/  

Obr. 7:  Příklady pouţití prefabrikovaných dřevobetonových spřaţených prvků:   

a/ ve střešní konstrukci  b/ jako stropní dílec 

 



16 
 

Chování dřevěných konstrukcí při poţáru je velmi příznivé z hlediska zachování stability a 

únosnosti konstrukce při hoření. Na Fakultě stavební ČVUT v Praze [23] byla testována 

dřevobetonová stropní konstrukce o třech polích, kde dřevěná část průřezu z LLD měla výšku 

220mm, tloušťka ţelezobetonové desky byla 60mm, byly pouţity ocelové mechanické spojovací 

prostředky kolíkového typu. Konstrukce neztratila stabilitu ani v 54. minutě poţáru, v 62. minutě 

poţáru došlo k porušení betonové části průřezu a tím ztratila konstrukce svou celistvost. V průběhu 

testu došlo k vzepětí betonové části průřezu a k povytaţení ocelových spřahovacích prostředků. 

Provedená zkouška prokázala poţární odolnost dřevobetonového stropu REI 60 [23]. 

Dřevobetonové konstrukce vykazují příznivé vlastnosti z hlediska poţadavků na vzduchovou 

neprůzvučnost v budovách a zvyšují schopnost akumulace tepla v dřevostavbách. Neméně důleţitá 

je environmentální charakteristika dřevobetonových konstrukcí.  

V České republice jsou dřevobetonové konstrukce poměrně málo známým a opomíjeným typem 

konstrukce. Důvodem můţe být jednak obecná nedůvěra k dřevu, jako ke stavebnímu materiálu, 

resp. nedůvěra v konstrukci, která není dostatečně prověřena časem nebo počtem aplikací. 

Objektivně je třeba poznamenat, ţe mezi nedostatky dřevobetonových konstrukcí, které brání 

zvýšení počtu jejich aplikací patří zejména: 

 absence jednoznačných inţenýrských návrhových pravidel 

 relativní sloţitost realizačního procesu  

 problematika zatíţení dřeva vlhkostí při betonáţi 

 

3.1.3. Dřevobetonový spřažený stropní nosník s vlepenou ocelovou lištou – 

Kombinovaný stropní nosník - vzor č. 19 873 

Spřaţení pomocí ocelové spřahovací lišty je pouţíváno v ocelobetonových konstrukcích [34, 35], 

kde je charakterizováno jako typ spřahovacího prostředku zajišťující tuhé spřaţení. 

Kombinovaný stropní nosník - uţitný vzor č. 19 873 (Obr. 8) byl vyvinut jako konstrukční prvek 

pro výrobu spřaţené dřevobetonové stropní konstrukce pro pouţití v pozemním stavitelství.  

Jedná se o stropnici z lepeného lamelového dřeva obdélníkového průřezu, kde v horním líci profilu 

je do průběţného zářezu vlepena ocelová lišta.  
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Obr. 8:  Kombinovaný stropní nosník - vzor č. 19 873 

 

Lišta má v horní části svého profilu kruhové otvory (Obr. 9), kterými je při montáţi stropní 

konstrukce protaţena výztuţ (Obr. 10). Dolní část profilu lišty je vlepena do průběţné dráţky 

v horním líci dřevěné stropnice. Tvar a rozměry ocelové lišty jsou replikou ocelové perforované 

lišty pouţívané v ocelobetonových spřaţených konstrukcích [34, 35], dále take citováno v ČSN EN 

1994. 

 

 

Obr. 9:  Tvar a rozměry ocelové spřahovací išty 

 

Výztuţ je při montáţi navázána, dle konstrukčních zásad pro vyztuţování, s betonářskou výztuţí 

v poli spojité ţelezobetonové desky (Obr. 11) a následně je ţelezobetonová deska vybetonována 

(Obr. 12). 

Ocelová perforovaná lišta je v betonové části spřaţeného T-průřezu zakotvena prostřednictvím 

betonářské výztuţe protaţené otvory v liště. V dřevěné části spřaţeného T-průřezu je lišta ukotvena 

v horním líci dřevěného profilu kompozitního nosníku prostřednictvím průběţného oboustranného 

lepeného spoje.  

 

OCELOVÁ PERFOROVANÁ 

SPŘAHOVACÍ LIŠTA 

STROPNICE Z LEPENÉHO 

LAMELOVÉHO DŘEVA 

LEPENÝ SPOJ 
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Obr. 10: Realizace spřaţení fáze 1: protaţení výztuţe otvory v ocelové spřahovací liště 

 

 

Obr. 11: Realizace spřaţení fáze 2: navázání výztuţe na výztuţ ţelezobetonové desky v poli 

 

 

Obr. 12: Realizace spřaţení fáze 3: realizace konstrukce ţelezobetonové desky 
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Lišta a způsob, jakým je zakomponována do dřevěné a betonové části průřezu, je spřahovacím  

prostředkem a předpokládá se, ţe zajistí přenos smykových sil v kontaktní spáře mezi betonovou a 

dřevěnou částí průřezu.  

Stropní systém sestavený z Kombinovaných nosníků vzor č. 19 873 se jeví jako náhrada 

polomontovaných stropů typu HURDIS, které byly před 20-ti lety frekventovaným konstrukčním 

systémem zejména pro výstavbu rodinných domků a objektů občanské vybavenosti. V posledních 

letech se cihelné stropní prvky HURDIS přestaly v ČR vyrábět.  

Další uvaţovanou variantou pouţití technologie spřaţení pomocí ocelové perforované lišty je 

zesilování stávajících dřevěných stropů. Tato moţnost aplikace je podmíněna vývojem a 

následným ověřením vhodného technologického postupu při provádění lepeného spoje na 

staveništi. 

 

3.2. Navrhování, výpočet a posuzování dřevobetonových konstrukcí – 

současný stav poznání 

 

3.2.1. Dřevobetonové konstrukce v systému Eurokódů  

Na rozdíl od ocelobetonových konstrukcí není pro navrhování dřevobetonových spřaţených 

konstrukcí vydán samostatný Eurokód. Pro navrhování a posuzování dřevobetonových konstrukcí 

jsou určeny: 

 ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 1991 Zatíţení konstrukcí 

 ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 

pro pozemní stavby 

 ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

Dále je moţno také pouţít: 

 ČSN EN 1994 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN 73 1702:2007 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (není v rozporu s Eurokódy) 
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Ve skutečnosti je obtíţné takovou konstrukci navrhnout, pokud budeme tuto inţenýrskou úlohu 

řešit napříč spektrem všech výše uvedených norem.  

 

3.2.2. Některé typy analýz pro navrhování dřevobetonových stropních 

konstrukcí 

V souladu s ČSN EN 1990 je moţno navrhovat a posuzovat konstrukce, pro které neexistuje 

samostatný Eurokód, dle experimentálně ověřených analýz. V současné době je pro navrhování 

dřevobetonových spřaţených konstrukcí pouţíváno několik typů analýz, kaţdá analýza však má 

své limity pouţitelnosti.  

Nejčastěji pouţívanou je tzv. γ–analýza. Analýza je pouţitelná pro oboustranně podepřený nosník 

s konstantní tuhostí po celé délce nosníku.  

Tento zjednodušený výpočet na základě γ-analýzy (Obr. 13) je uveden v informativní příloze B  

normy ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – 

Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby). 

 

Obr. 13:  Analýza dle ČSN EN 1995-1-1 příloha B 

 

Pro výpočet účinné ohybové tuhost platí vztah (5): 

 

(EI)ef = Σi=1aţ3 (EiIi + γi Ei Ai ai
2
)     (5) 

   

Kde: 

E  průměrná hodnota modulu pruţnosti [MPa] 

 

dále: 

Ai = bi hi        (6) 

Ii = bi hi
3
/12        (7) 

γ2 = 1         (8) 

γ1 = [1+π
2
 Ei Ai si/(Ki l

2
)]

-1
      (9) 
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         (10) 

Kde: 

Ki = Kser,i pro výpočty mezních stavů pouţitelnosti 

Ki = Ku,i pro výpočty mezních stavů únosnosti 

Pro T-průřezy h3 = 0   

   

Tuto zjednodušenou analýzu je moţno pouţít pouze za určitých předpokladů: 

 

 Nosníky o délce l  jsou prostě podepřeny, pro spojité nosníky platí, ţe délka l můţe být 

max. 0,8násobek příslušného rozpětí v poli, pro konzolu platí, ţe délka l můţe být max. 

dvojnásobek vyloţení konzoly 

 Dřevěná část průřezu je z jednoho kusu, nebo podélně nastavená lepenými spoji 

 Obě části průřezu jsou spojeny spřahovacími prostředky se známým modulem prokluzu K 

 Rozteč mezi spřahovacími prostředky musí být konstantní nebo se můţe měnit podle 

intenzity posouvající síly, avšak maximální vzdálenost mezi dvěma prvky musí být max. 

4násobkem vzdálenosti minimální 

 Zatíţení musí působit ve směru osy z a vyvozuje moment M a posouvající sílu V. Průběh 

vnitřních sil od momentu M(Mx) je ve tvaru paraboly (prostý nosník) nebo sinusoidy 

(spojitý nosník). 

 

Dalším typem analýzy, která je pouţitelná zejména pro vlepované nebo plošné spřahovací 

prostředky je zobecněná teorie WINKLEROVA PRUŽNÉHO PODLOŽÍ. 

Tento typ analýzy má v inţenýrské praxi řadu aplikací. Pouţívá se při výpočtech deformačních a 

napěťových stavů kolejnic, při výpočtech základových konstrukcí, důlních výztuţí, při statických 

výpočtech  velkoprofilového trubního vedení, apod. V současné době je tato analýza uplatňována i 

v jiných oborech, např. v biomechanice, při návrhu sportovních potřeb (lyţe, snowboardy), ale také 

například pro návrh lodí a pontonů [11]. 

Vedle základního, jednoparametrického Winklerova podloţí, jsou známy další jeho další varianty a   

víceparametrické typy.  

Pasternakovo podloţí, jako nejznámější dvouparametrické podloţí, nebo další typy 

tříparametrických podloţí, které se v běţné inţenýrské praxi pro navrhování stavebních konstrukcí 

pouţívají spíše vyjímečně pro svou sloţitost a vysoké nároky na získání hodnověrných 

experimentálních dat [11].  
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Winklerovo podloţí jako alalýzu pouţil L.A.Bathon a M. Graf [1] pro navrhování 

dřevobetonového spřaţeného stropního prvku s vlepovanou ocelovou lištou (Obr. 14, 15).  

 

Obr.14: Analýza dřevobetonového spřaţeného průřezu dle L. A. Bathona a M. Grafa, viz [1] 

 

Vysvětlivky k Obr. 14: 

AB, EB, IB charakteristiky betonové části průřezu: plocha, modul pruţnosti, moment 

setrvačnosti 

AH, EH, IH charakteristiky dřevěné části průřezu: plocha, modul pruţnosti, moment 

setrvačnosti 

cf tuhostní konstanta, ověřená experimentálně  

Gurt 1, Gurt 2 těţištní osy jednotlivých částí průřezu 

 

 

 

 

Obr. 15: Dřevobetonový konstrukční prvek HASSLACHER Holzzentrum Gmbh Austria 
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4. Vlivy prostředí z hlediska navrhování konstrukcí – 

současný stav poznání 

4.1. Zohlednění účinků vlivů prostředí jako součást navrhování 

konstrukcí 

 

Mezi základní a nejdůleţitější poţadavky na stavební konstrukce a výrobky patří poţadavek 

zajištění bezpečnosti a pouţitelnosti po celou dobu jejich ţivotnosti. Přijatelná úroveň bezpečnosti, 

pouţitelnosti a trvanlivosti můţe být zajištěna navrhováním konstrukcí podle Eurokódů a 

zavedením managementu jakosti při realizaci konstrukcí.  

Spolehlivost ve vztahu k trvanlivosti je v rámci Eurokódů řešena zejména zavedením opravných 

součinitelů materiálových charakteristik nebo zavedením přídavných zatíţení od účinků 

vyvolaných vnějšími vlivy. Toto řešení je jistým zjednodušením reality a současně se stává sloţitou 

a diskutabilní záleţitostí v těch případech, kde systém Eurokódů není pro danou konstrukci 

jednoznačně pouţitelný. Tato skutečnost se vztahuje také k problematice navrhování 

dřevobetonových spřaţených konstrukcí.  

Pro tyto případy ČSN EN 1990 doporučuje pouţít vhodné analýzy, které je nutno následně ověřit 

experimentálně na vhodných modelech. Při sestavování těchto modelů se vychází ze zásad teorie 

konstrukcí a z praxe. Závěry jsou prováděny korelací výsledků teoretických analýz a 

experimentálně získaných dat. 

Vlivy prostředí a mechanismy degradačních procesů, jejich vyšetřování, resp. předvídání, 

v procesu navrhování konstrukcí je sloţitým technickým problémem.  Degradační děje jsou jednak 

primárním následkem působení určitých vnějších vlivů nebo mohou být vyvolány jako řetězová 

reakce právě těmito primárními následky [39]. Degradační děje mohou probíhat skrytě, 

dlouhodobě, jejich intenzita se můţe měnit v závislosti na čase. Mnohé degradační děje nelze 

zobecnit pro daný typ konstrukce, právě z důvodů variability vnějších vlivů [39]. 

Výzkumu degradačních dějů je v současnosti věnována značná pozornost nejen v oboru navrhování 

stavebních konstrukcí. 

 

4.1.1 Určení vlivů prostředí pro dřevo, lepené lamelové dřevo a dřevěné 

konstrukce  

Pro určení vlivů prostředí pro dřevěné konstrukce v současnosti existují paralelně vedle sebe dvě 

platné normy:  
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Norma ČSN EN 335 – 1 až 3 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Definice tříd použití: 

Tato norma se zabývá trvanlivostí dřeva zejména ve vztahu k moţnosti napadení konstrukcí 

dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami, dřevokazným hmyzem, termity a mořskými škůdci. 

Na tuto normu dále navazují normy: ČSN EN 350 – 1 a 2: Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho 

bázi – Přirozená trvanlivost rostlého dřeva, ČSN EN 351: Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi 

dřeva – Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky, ČSN EN 460: Trvanlivost dřeva a materiálů 

na jeho bázi – Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Poţadavky na trvanlivost dřeva pro jeho pouţití 

v třídách ohroţení, ČSN EN 599 – 1 a 2: Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní 

účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. 

Třída použití 1 je charakterizována (dle ČSN EN 335-1) takto: dřevo nebo materiál na jeho bázi 

pouţité v interiéru, zakryté, nevystavené povětrnosti a působení vlhkosti. Norma ČSN EN 335-2 

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – definice tříd pouţití – Část 2: Aplikace na rostlé 

dřevo (vztahuje se také na lepené lamelové dřevo) dále upřesňuje: V tomto prostředí je vlhkost 

dřeva taková, že napadení povrchu dřeva plísněmi nebo dřevozbarvujícími nebo dřevokaznými 

houbami je zanedbatelné. Vlhkost dřeva po celou dobu životnosti je max. 20%. Napadení 

dřevokazným hmyzem a termity je možné. 

Třída použití 2 je charakterizována (dle ČSN EN 335-1) takto:  dřevo nebo materiál na jeho bázi je 

pod střechou, nevystavené povětrnosti, ale vysoká vlhkost okolního prostředí můţe vést 

k občasnému, ale ne k trvalému zvýšení jeho vlhkosti (příleţitostně vlhko). Norma ČSN EN 335-2 

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – definice tříd pouţití – Část 2: Aplikace na rostlé 

dřevo (vztahuje se také na lepené lamelové dřevo) dále upřesňuje: V tomto prostředí vlhkost dřeva 

přesahuje příležitostně 20% buď v celku, nebo v jednotlivých částech. Může dojít k napadení 

dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami. Napadení dřevokazným hmyzem a termity jako u třídy 

1. */pozn.: norma nespecifikuje, co je to příleţitostně. 

Ve stavební praxi nemůţeme vţdy kaţdou konstrukci jednoznačně zařadit dle výše uvedených 

kritérií. Pro zajištění spolehlivosti konstrukcí vzhledem k jejich zařazení do tříd pouţití dle ČSN 

EN 335-1 a 2 se řídíme těmito zásadami: 

- Jestliţe jeden konstrukční prvek můţeme zařadit do několika tříd, rozhodujeme ve 

prospěch vyšší třídy ve smyslu citace normy 

- Nepřístupné a částečně přístupné konstrukce zařazujeme o třídu výš 

- Pokud některé části konstrukce trvale akumulují vodu, jsou tyto konstrukce zařazeny do 

třídy charakterizované jako dřevo ve styku se zemí nebo umístěné ve styku se sladkou 

vodou (třída pouţití 4) 
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ČSN EN 1995 – 1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – 

Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby: 

Eurokód 5 specifikuje působení vnějších vlivů, konkrétně vlhkosti, jako druh zatíţení a zavádí 

definici tzv. třídy provozu (viz článek 2.3.1.3. předmětné normy).  Na rozdíl od normy ČSN EN 

335 – 1 je systém tříd provozu zaměřen na určování změn mechanických vlastností dřeva a 

materiálů na bázi dřeva vzhledem k vlhkosti a době trvání zatíţení (creep). Celkem jsou definovány 

tři třídy provozu takto: 

Třída provozu 1: je charakterizována vlhkostí materiálů odpovídající teplotě prostředí 20°C a 

relativní vlhkosti okolního vzduchu 65%, tzn. dřevo má maximální vlhkost 12%. Změny prostředí, 

které způsobí vyšší vlhkost materiálů ve třídě provozu 1, mohou trvat pouze několik týdnů v roce. 

Do této třídy pouţití jsou zařazeny konstrukce v objektech uzavřených a vytápěných. Při dopravě, 

skladování a montáţi je nutno dbát zásad pro realizaci  dřevěných konstrukcí. 

Třída provozu 2: je charakterizována vlhkostí materiálů, která odpovídá vlivům prostředí 

s charakteristikami teplota = 20°C a relativní vlhkost vzduchu = 85% (dřevo má vlhkost cca 20%). 

Změny prostředí, které způsobí vyšší vlhkost materiálů ve třídě provozu 2, mohou trvat pouze 

několik týdnů v roce. 

Do této třídy provozu mohou být zařazeny konstrukce v otevřených objektech ale také některých 

uzavřených objektech, např.: skleníky, zimní zahrady, konstrukce horního pláště dvouplášťové 

střechy, atd. 

Třída provozu 3: je charakterizována klimatickými podmínkami vedoucími k vyšší vlhkosti, neţ ve 

třídě provozu 2. 

Do této třídy provozu jsou zařazeny všechny nechráněné dřevěné konstrukce vystavené povětrnosti 

a přímému působení vody.  

Současně s třídami provozu zavádí Eurokód 5 tzv. třídy trvání zatíţení.  Pět tříd trvání zatíţení je 

definováno na základě akumulované době zatíţení (krátkodobá pevnost dřeva je o cca 40% vyšší 

neţ dlouhodobá pevnost). Zvláštní skupinu zatíţení představují přídavná zatíţení ve spřaţených 

dřevobetonových konstrukcích vyvolaná vnějšími vlivy (napětí vznikající od smrštění betonu, 

bobtnání a sesýchání dřeva). Tento typ zatíţení  je charakterizován jako „střednědobé“ dle ČSN 

731702:2007, podrobněji v literatuře [2].  

Zařazením konstrukce do třídy provozu a určením třídy trvání zatíţení odvozujeme hodnotu 

modifikačního součinitele kmod  (Obr. 17). 

Návrhová hodnota pevnostní vlastnosti se potom vypočítá podle vztahu: 

 

Xd=kmod (Xk/γM)               (11) 
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Kde: 

Xk  je charakteristická hodnota pevnostní, resp. tuhostní vlastnosti 

γM  je dílčí součinitel vlastnosti materiálu 

kmod  je modifikační součinitel zohledňující vliv trvání zatíţení a vlhkosti  

 

Pro výpočet deformací dřevěných konstrukcí se pouţívá součinitel kdef (Obr. 16). 

U lepeného lamelového dřeva se můţe při navrhování konstrukce vzít v úvahu vliv rozměru prvku 

a zvětšit charakteristické hodnoty fm,k a ft,0,k součinitelem kh viz ČSN EN 1995. 

 

 

Obr. 16: Hodnoty součinitele kdef  dle ČSN EN 1995-1-1 [22]      
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Obr. 17: Hodnoty součinitele kmod  dle ČSN EN 1995-1-1 [22] 

 

4.1.2. Určení vlivů prostředí pro betonové a železobetonové konstrukce 

Pro určení vlivů prostředí na ţelezobetonovou část spřaţeného průřezu je potřeba vycházet zejména 

z norem: 

 

ČSN EN 1992-1-1: Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby: 

Vlhkostní a teplotní parametry prostředí ve vztahu k degradačním procesům či změnám fyzikálních 

a mechanických vlastností konstrukcí ovlivňují zejména procesy smršťování a dotvarování betonu. 

Parametry prostředí ovlivňují vlastnosti konstrukce ve stádiu ukládání čerstvého betonu do 

bednění, v době tuhnutí a tvrdnutí betonu ale také v době provozu konstrukce. Eurokód 2 
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doporučuje ověření účinků smršťování a dotvarování při navrhování a posuzování dle 2.MS 

pouţitelnosti. V konstrukcích pozemních staveb se mohou tyto účinky za určitých okolností 

zanedbat. Pro dřevobetonové spřaţené konstrukce jsou účinky od smršťování a dotvarování do 

výpočtu zaváděny jako přídavná zatíţení nebo jsou reflektovány formou redukce tuhostních 

charakteristik průřezu [8, 9]. 

 

ČSN EN 206-1: Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda: 

Norma ČSN EN 206-1 stanoví tzv. stupně vlivu prostředí a kaţdému stupni je přiřazeno sloţení 

betonové směsi (vodní součinitel, minimální mnoţství cementu, směrnou pevnost betonu, krytí 

výztuţe). Očekávané parametry prostředí mají obecně vliv na návrh třídy betonu a jeho sloţení, ale 

také na návrh detailů konstrukce, např. tl. krycí vrstvy výztuţe. 

 

4.1.3. Určení vlivů prostředí pro lepené spoje 

Samotný lepený spoj je moţno povaţovat za kompozitní heterogenní konstrukční systém. Kaţdý 

heterogenní systém se liší od homogenního mimo jiné tím, ţe v něm vznikají napětí na rozhraní 

fází. Tato napětí se zvyšují v důsledku rozdílu deformačních charakteristik jednotlivých sloţek, 

vlivem vlhkosti, teploty, vlivem vnějších mechanických namáhání a probíhajícími degradačními 

procesy [10]. 

Všechny lepené spoje podléhají, do určité miry působení vody a vodních par a jeich pevnost se 

sniţuje. Vliv vody můţe v lepeném spoji vyvolat degradační procesy, např. hydrolýzu nebo 

rozpouštění lepidel. Pro lepené spoje, kde alespoň jeden ze substrátů je hygroskopický, hraje 

významnou roli proces cyklického bobtnání a vysýchání. 

Napětí, která vznikají při procesu střídavého bobtnání – vysýchání je pro lepený spoj významnější 

zatíţení, neţ chemické procesy nebo mechanické zatíţení stejné intenzity. Na druhou stranu voda 

(vodní pára) způsobuje, ţe v lepeném spoji probíhají relaxační procesy, coţ můţe být někdy pro 

stabilitu lepeného spoje výhodné [10].  

Problematika trvanlivosti lepených spojů je velmi specifická a sloţitá uţ z toho důvodu, ţe existuje 

hned několik teorií o tom, jaké procesy se podílejí na tvorbě, funkci a degradaci lepeného spoje. 

Nejznámější jsou např.: teorie molekulová, difúzní, elektrická a elektronová, teorie adheze, 

mikroreologická teorie. Ţádná z těchto teorií však sama o sobě neobjasňuje obecně a dostatečně 

všechny principy tvorby, funkce a stárnutí lepeného spoje.  

Pro praktické účely ověření vlivů prostředí na lepené spoje se osvědčily postupy, kdy jsou změny 

vlastností lepených spojů vyvolané vlivy prostředí detekovány pomocí mechanického namáhání za 

pouţití experimentálních metod. Lepené spoje, které prošly procesem stárnutí, jsou vystaveny 

různým typům mechanického namáhání, přičemţ je sledována odezva na zatíţení a procesy 
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relaxace napětí, které v lepeném spoji probíhají po dobu experimentu. Součástí vyhodnocení 

experimentů je také určení charakteru porušení lepených spojů. Mechanické zkoušky a kvalitativní 

hodnocení jsou obvykle doplňovány analytickými metodami pro identifikaci změn chemického 

sloţení vytvrzené vrstvy lepidla. 

Konstrukční lepené spoje se tedy nenavrhují, nýbrž jejich požadované charakteristiky z hlediska 

trvanlivosti  jsou experimentálně ověřovány, a to převáženě metodami zrychlených laboratorních 

testů. 

Pro klasifikaci lepidel určených pro výrobu konstrukčních prvků typu GLULAM existuje pouze 

jedna harmonizovaná norma ČSN EN 301 Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné 

konstrukce – Klasifikace a technické poţadavky. Příslušnou zkušební normou je ČSN EN 302 

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Metody zkoušení - část 1 aţ 7.  

Poţadavky na lepidla pouţitá pro vytváření nosných konstrukčních prvků v inţenýrských stavbách 

a budovách jsou specifikovány v ČSN EN 15274 Konstrukční lepidla pro všeobecné pouţití – 

Poţadavky a metody zkoušení. Na tuto normu navazují příslušné zkušební normy, podrobněji v 

kap. 5.1.1.3.  

Pro experimentální ověření trvanlivosti lepených spojů vzhledem k účinkům prostředí je moţno 

pouţít ČSN EN ISO 9142 Lepidla – Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro 

hodnocení lepených spojů. V této normě jsou specifikovány různé laboratorní podmínky, jímţ 

mohou být lepené spoje vystaveny. Zrychlenými laboratorními testy jsou tak ověřovány účinky 

vnějších vlivů na lepené spoje. Podmínky stárnutí musí být vztaţeny na určitý typ a aplikaci lepidla 

a výsledky nesmí být pouţity pro přímé stanovení ţivotnosti lepeného spoje. Experimentálním 

ověřením dle této normy lze tedy získat kvalitativní informace o chování lepeného spoje, případně 

kvantitativní data, která ovšem musí být ověřena další analýzou. 

Výzkum a vývoj lepidel zaznamenal v posledních letech nebývalý rozvoj. Rychlost zavádění 

sortimentu lepidel na trh téměř vylučuje provádění dlouhodobých expozičních zkoušek. Pro 

hodnocení lepených spojů z hlediska jejich trvanlivosti tedy není dostatek hodnověrných 

experimentálně ověřených dat.  

 

4.2. Problematika analýzy dřevobetonové stropní konstrukce vzhledem 

k účinkům vlivů prostředí  

Při navrhování kompozitních konstrukcí je nutné zváţit, kromě přenosu zatíţení, zejména 

vzájemné materiálové ovlivňování jednotlivých sloţek konstrukce [3]. Vzájemné působení 

materiálů, jejichţ vlastnosti se vlivem změn prostředí v čase mění, můţe výrazně ovlivnit geometrii 

konstrukce, přerozdělení napětí a s tím související spolehlivost, a v neposlední řadě celkovou 

ţivotnost kompozitní konstrukce.  
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Studium a následné definování degradačních procesů je nezbytné pro stanovení ţivotnosti a 

spolehlivosti jakékoli konstrukce, jak ve fázi návrhu, realizace, provozu nebo při rekonstrukci 

staveb [39]. Degradační děje a vlivy prostředí charakteru krátkodobého je moţno většinou úspěšně 

předpovídat nebo modelovat v laboratorních podmínkách. Analyzovat dlouhodobé degradační děje 

a vlivy prostředí lze jen obtíţně z několika důvodů. V průběhu času se degradační procesy 

kombinují a vzájemně ovlivňují, střídání vlivů prostředí v delším časovém období nelze přesně 

definovat, ne vţdy máme k dispozici celkovou historii konstrukce, atd. [39]. 

Eurokód 5 obecně stanovuje poţadavky na trvanlivost. V kapitole 4 a v kapitole 5 jsou obecně 

vyjádřeny zásady pro analýzy konstrukce vzhledem k účinkům vlivů prostředí. Vliv vlhkosti a 

trvání zatíţení pro dřevo a spřahovací prostředky jsou zohledněny příslušnými redukujícími 

součiniteli, viz vztah (11). 

 

4.2.1. Analýzy pro navrhování dřevobetonových spřažených konstrukcí  

s poddajným spřažením z hlediska jejich trvanlivosti a spolehlivosti při 

zatížení vlivy prostředí v čase 

Poddajné spřaţení je většinou realizováno diskrétními kovovými mechanickými spřahovacími 

prostředky typu: hřebíky, vruty, skoby, apod. Analýzy pro problematiku navrhování 

dřevobetonových spřaţených konstrukcí s čistě mechanickými spřahovacími prostředky a 

poddajným typem spřaţení vychází z předpokladu, ţe chování spřahovacích prostředků vzhledem 

k působení vnějších vlivů je ovlivněno především změnami mechanických a geometrických 

vlastností dřeva, které jsou vyvolány creepem. Účinky od smršťování a dotvarování betonu jsou 

zaváděny do výpočtu jako přídavná zatíţení, nebo jednodušeji, pomocí redukce hodnoty modulu 

pruţnosti. Přičemţ přídavná zatíţení jsou definovatelná podle velikosti smrštění, redukční 

součinitele jsou odvozeny na základě experimentálních výzkumů různých autorů [8, 9]. 

 

4.2.1.1. Analýza Kuhlmanna a Schanzlina 

Pro řešení této problematiky je nejčastěji pouţíván zjednodušený analytický model podle 

Kuhlmanna a Schanzlina [2], tento typ analýzy je uveden v ČSN 73 1702:2007.  

V tomto modelu pro navrhování dřevobetonových konstrukcí vzhledem k účinkům vnějších vlivů 

jsou nelineární účinky dotvarování betonu a působení vlhkosti a trvání zatíţení na dřevo vyjádřeny 

redukcí modulů pruţnosti takto [2]: 

 

E0,d,ef = E0,t=0 / 1+ςd,spr              (12) 
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Eb,ef = Eb,t=28d / 1+ςb,spr                        (13) 

 

Kde: 

E0,d,ef  modifikovaný modul pruţnosti dřeva 

Eb,ef  modifikovaný modul pruţnosti betonu 

E0,t=0  počáteční modul pruţnosti dřeva 

Eb,t=28d  počáteční modul pruţnosti betonu (stáří 28 dní) 

ςd,spr  efektivní součinitel dotvarování 

 

ςd,spr = Ψi,s ∙ ςi, mat              (14) 

 

Kde:  

Ψi,s  koeficient navýšení dotvarování vlivem spřaţení (statisticky určená hodnota) 

ςi, mat  konečná hodnota součinitele dotvarování 

 

Vliv smršťování betonu je do výpočtu zaveden jako náhradní zatíţení: 

 

σbnp,d = Cq,bnp ∙ ∆εbnp,d              (15) 

 

 a současně je redukována efektivní tuhost spřaţeného nosníku takto: 

(E∙I)ef,bnp = CI,bnp ∙ (E∙I)ef             (16) 

 

Kde: 

Cq,bnp  součinitel pro přídavné zatíţení od smrštění betonu  

CI,bnp  redukční koeficient pro úpravu efektivní tuhosti zohledňující vliv smršťování 

 

∆εbnp,d = kz ∙ ∆εbnp,∞              (17) 

 

Přičemţ: 

kz  statisticky určená, experimentálně ověřená hodnota 

∆εbnp,∞  rozdíl poměrných přetvoření  dřeva a betonu v čase t=∞ 

 

V tomto modelu pro navrhování dřevobetonových konstrukcí vzhledem k účinkům vnějších vlivů 

nejsou zohledněny všechny účinky vnějších vlivů, které připadají v úvahu v Kombinovaném 

stropním nosníku – vzor č. 19 873. 
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4.2.1.2. Analýza Fragiacoma a Ceccottiho 

Pro vliv trvání zatíţení, dotvarování betonu, změny vlastností a geometrie dřeva vlivem změn 

vlhkosti v dřevobetonové spřaţené konstrukci s poddajným spřaţením vytvořili, a v roce 2006 

publikovali Fragiacomo a Ceccotti [8, 9] analýzu, kterou následně ověřili dlouhodobými 

expozičními testy. Tato analýza zohledňuje všechny výše uvedené vlivy v čase a navazuje na 

předchozí výzkumy a experimenty Torattiho [37]. Analýza je odvozena na jednoosém konečném 

prvku s viskoelastickým spojem v kontaktní spáře (Obr. 18). Model konečného prvku je obecný, 

nicméně přijaté hypotézy a výsledky platí pro prostě podepřené dřevobetonové spřaţené 

kompozitní nosníky [8, 9]. 

 

 

Obr. 18: Definice elementu pro analýzu dřevobetonové konstrukce [8] 

 

Vysvětlivky k Obr. 18: 

Gc průřezové a geometrické charakteristiky betonové části průřezu 

Gw průřezové a geometrické charakteristiky dřevěné části průřezu 

Aw1 plocha výztuţe  

Aw2 plocha výztuţe 

H vzdálenost těţišť jednotlivých částí průřezu  

Kf smyková tuhost spřahovacích prostředků  

 

Předpoklady pro aplikaci analýzy: 

- Vzájemné posunutí mezi dřevěným nosníkem a betonovou pásnici je velmi malé 

- Rovné vertikální posunutí pro dřevo a beton, tj. absence zvedání 

- Zachování rovinnosti  průřezů pro dřevo i betonovou pásnici 

- Nepřipouští se prokluz mezi výztuţí a betonem 

- Analýza je určena pro prosté nosníky 
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Beton je v této analýze definován jako viskózně-elastický materiál, ve kterém vzniká nelineární 

napětí vlivem smršťování betonu a vzhledem k teplotním objemovým změnám. 

Analýza Fragiacoma a Ceccottiho zohledňuje vlivy dotvarování betonu, přídavná napětí od 

smršťování betonu a napětí vznikající při změnách teploty. V [8] je reologické chování betonu 

vyjádřeno pomocí exponenciální funkce v oboru funkce od n=1 aţ N takto: 

 

Rc(t,τ)=
N
Σ1 Ecn(τ) ∙e

[-(t-τ)/τcn]
             (18) 

 

Kde: 

Ecn(τ)  Youngův model pruţnosti betonu pro okamţitý čas τ po uloţení betonu do konstrukce 

 τcη dopruţovací čas n-tého Maxwellova řetězce  

 

Pro dřevo je v analýze Fragiacoma a Ceccottiho pouţit model podle Torattiho [37]. Dřevo je zde 

charakterizováno jako hydro-viskózně elastický materiál. Model byl Torattim ověřen 

experimentálně. Experimentální výsledky se shodovaly s teoretickými, pokud bylo dřevo 

zatěţováno do 20% meze pevnosti dřeva. 

Funkce creepu pro dřevěnou část spřaţené konstrukce je autory odvozena takto: 

 

Jw(t, τ,u) = Jw0(u)+Jwc(t,τ) = 1/Ew0(1-kuu)+{[1/Ew0(1-kuuref)] ∙ (t-τ/td)
m

}          (19) 

 

Kde: 

Ew0  Youngův modul  pruţnosti suchého dřeva 

uref, ku, td a m  materiálové parametry experimentálně určené Torattim [37] 

  

Tuto funkci je moţno také vyjádřit jako obecný Kelvinův model, podrobněji viz [9]. 

Na rozdíl od betonu a dřeva, u kterých bylo reologické chování dostatečně popsáno, vliv 

dlouhodobého působení zatíţení a vnějších vlivů na spřahovací prostředky není dosud objasněno 

[8]. Bylo provedeno pouze několik experimentálních testů (Bonamini a kol. 1990, Kenel a 

Meierhofer 1998, Amadio a kol. 2001) a nebyl dosud publikován ţádný teoretický, experimentálně 

ověřený model chování spřahovacích prostředků v čase [6].  

Na základě provedených experimentů vzniká domněnka, ţe spřahovací prostředky vlivem vlhkosti 

a trvání zatíţení vykazují významnější deformace neţ dřevěná část spřaţeného průřezu
4
. 

V  analýze Fragiacoma a Ceccottiho byl pro spřahovací prostředky pouţit pouţit Torattiho 

reologický model.  

                                                           
4
 Vliv creepu na spřahovací prostředky Ceccotti analyzuje v [6] 
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Toratti se domnívá, ţe tuhost spřahovacích prostředků je především ovlivněna mechanicko – 

sorpčním chováním dřeva. Spřahovací systém byl tedy modelován jako hydro-viskózně elastický 

materiál. Nelineární oblast chování spřahovacích prostředků při krátkodobém zatíţení nebylo 

v modelu akceptováno. Tento model je pouţitelný pro malé hodnoty smykové síly v kontaktní 

spáře. 

Funkce creepu pro spřahovací prostředky je autory odvozena takto: 

 

Jf(t, τ) = Jf0 + Jfc(t,τ) = 1/Kf + [ck ∙ 1/Kf ∙ Σ Jfn {1-e
[-(t-τ)/τfn]

}]           (20) 

 

Kde: 

 ck  představuje zvyšující koeficient deformace spřahovacích prostředků s ohledem na dřevo  

 Jfn a τfn jsou určeny na základě protlačovací zkoušky spřahovacího systému, který prošel 

dlouhodobým testem stárnutí 
5
 

 

Analýzu autoři ověřili experimentálně dlouhodobým (5-ti letým) zatěţovacím testem na 

konstrukčním elementu umístěném v exteriéru [6, 8, 9]. 

Na základě výše uvedené analýzy a experimentálního ověření Fragiacomo [9] formuloval 

výpočetní postup prostup pro spřaţený dřevobetonový nosník, prostě podepřený, s diskrétními  

spřahovacími prvky. 

V této analýze zůstává stále nejasná určující funkční závislost pro spřahovací prostředky. Právě 

správné odvození funkční závislosti pro spřahovací systém spolu se stanovením tuhostních a 

pevnostních charakteristik spřaţení jsou klíčové pro odvození vhodného a funkčního analytického 

modelu. Tento typ analýzy je částečně pouţitelný pro Kombinovaný stropní nosník – vzor č. 

19 873. 

 

4.2.2. Analýza pro navrhování dřevobetonových spřažených konstrukcí 

s tuhým spřažením z hlediska jejich trvanlivosti a spolehlivosti při 

zatížení vlivy prostředí v čase 

Pod pojmem tuhé spřaţení rozumíme pouţití takových spřahovacích prostředků, nebo takové 

technologie spřaţení, které jsou charakterizovány nulovou, přesněji velmi malou, nule se blíţící, 

deformační kapacitou.  

Jako dokonale tuhé spoje (resp. spřaţení) jsou uvaţovány lepené spoje. Při výpočtu konstrukcí 

s lepenými spoji se nepřipouští ţádná deformace spoje. Dokonale tuhé spoje jsou charakterizovány 

vysokou pevností a křehkostí. Pevnost lepeného spoje je (teoreticky) určena pevností slepovaného 

                                                           
5
 zde je problém nedostatku experimentálních dat 
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materiálu. Dokonale tuhé spřaţení však reálně neexistuje, je pouze teoretickým předpokladem, jako 

jisté zjednodušení reality pro stanovení výpočetních postupů při navrhování a posuzování 

konstrukcí. V oboru dřevěných konstrukcí není dokonale tuhé spojení (resp. spřaţení) ţádoucí. 

Zvláštní, perspektivní skupinu spojů (spřahovacích prostředků) tvoří tuhé spoje, ve kterých je 

zajištěna vysoká pevnost a současně určitý stupeň duklinity. V inţenýrské praxi se uplatňují 

zejména jako vlepované tyče, příhradoviny, lišty, apod.  

Spoje, resp. spřahovací prostředky vytváří v reálné dřevěné, resp. dřevobetonové, konstrukci 

systém, ve kterém, za určitých předpokladů dochází k přerozdělení zatíţení mezi jednotlivými 

prvky systému, tzv. systémovému chování prvků [18].  

V systému z více stejných konstrukčních prvků vzájemně spojených jiným, průběţným systémem, 

který je schopen redistribuce napětí, přebírají tuţší prvky větší část zatíţení. Zmenší – li se tuhost 

jednoho prvku fukčního konstrukčního systému vlivem mikrotrhlin nebo plastických přetvoření, 

dochází k přerozdělení zatíţení směrem k ještě neporušeným, popř. v pruţné oblasti působícím 

prvkům
6
. 

Z toho vyplývá, ţe prvky s niţší pevností, které vykazují větší deformace nejsou v takovém 

systému “slabým článkem”, který rozhoduje o celkové únosnosti konstrukčního systému, ale zapojí 

se do přenosu zatíţení v “rámci svých moţností”.  

Systémové chování spojovacích, resp. spřahovacích prvků není moţné, pokud všechny prvky 

systému vykazují nulovou duklinitu, resp. jsou dokonale tuhé. 

Cílem je tedy vyvinout takový typ spřaţení, který je velmi pevný a současně je schopen 

předvídatelných, malých, pruţných deformací při všech typech namáhání.  

Technologický vývoj tuhých spojů, hledání vhodného analytického modelu pro tento typ spojů 

(spřahovacího systému) a metodika jejich experimentálního ověřování je velmi aktuálním tématem 

v oboru navrhování dřevěných (dřevobetonových) konstrukcí. 

Únosností a tuhostí vlepovaných ocelových spřahovacích prostředků, u kterých se dá předpokládat 

existence tuhého spřaţení, se zabývali např. Capozucca (1997) [4] nebo Ceccotti (2006) [6].  

 

4.2.2.1.  Výzkum Roberta Capozucca 

Capozucca, Roberto (University of Ancona, Italy) se zabýval výzkumem vlepovaných diskrétních 

spřahovacích prostředků pro dřevobetonové kompozitní nosníky teoreticky a experimentálně. Jako 

jeden z prvních autorů publikoval závěry experimentálního ověření trvanlivosti tuhých 

spřahovacích prostředků. V publikaci [4] odvodil vztah pro navrhování vlepovaných spřahovacích 

prostředků takto [4]: 

Nmax = (π ∙ τmax ∙ d
1,5

 /λ*) tgh (λ*l/d
1/2

)            (21) 

                                                           
6
 Step B16: H.J. Blass, Delft University of Technology. 
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Kde: 

λ* = (4 G1/t Es)
1/2

               (22) 

 

Přičemţ: 

Nmax  maximální síla, kterou přenese jeden diskrétní spřahovací prostředek [kN] 

τmax  napětí na jeden spřahovací prostředek [MPa] 

d  průměr ocelového spřahovacího prostředku (bez tl. lepené spáry)  [mm] 

l  délka zakotvení ocelového spřahovacího prostředku ve dřevě [mm] 

G1  modul pruţnosti dřeva ve smyku [MPa] 

t  tloušťka lepené spáry [mm] 

Es  modul pruţnosti oceli pro spřahovací prostředek [MPa] 

 

Experimentální ověření trvanlivosti bylo prováděno na 3 vzorcích. Uspořádání zkoušky je patrno 

z Obr. 19. 

 

 

Obr. 19: Uspořádání experimentu pro ověření chování vlepovaných spřahovacích prostředků 

v závislosti na účincích vlivů prostředí a trvání zatíţení [4] 

 

 

 

Z experimentů vyplynula autorovi závislost únosnosti vlepovaných spřahovacích prostředků na 

velikosti zatíţení a na vlhkosti dřeva ( Obr. 20 ). Pro lepený spoj, jeho vliv a působení v konstrukci 

nejsou učiněny v této práci ţádné samostatné závěry. 
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Obr. 20: Výsledky experimentu - chování vlepovaných spřahovacích prostředků v závislosti na 

účincích vlivů prostředí a trvání zatíţení [4] 

 

4.2.2.2.  Výzkum Ceccottiho a Fragiacoma 

V literatuře [6] autor navazuje na jiţ publikovaný 5-ti letý experiment  - viz kap.4.2.1.2., a zabývá 

se určením tuhostních charakteristik vlepovaných diskrétních spřahovacích prostředků, které prošly 

creepem. Tyto charakteristiky byly autorem odvozeny analyticky a experimentálně protlačovací 

zkouškou (dále také push – out test). Vzorky byly odebrány z konstrukce, na které proběhla 

zatěţovací zkouška aţ do porušení [8, 9]. Protlačovací zkouška byla provedena na dvou vzorcích a 

uspořádání zkoušky je patrono z Obr. 21. 

Na základě srovnání analytických a experimentálních dat (Obr. 22), která jsou značně rozdílná 

(hodnoty se liší o 40-50%), lze konstatovat, ţe analytický model pro určení vlivů prostředí a trvání 

zatíţení na spřahovací prostředky není příliš výstiţný.  

   

 

Obr. 21: Uspořádání protlačovací zkoušky dle Ceccottiho [6] 
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Obr. 22: Výsledky protlačovací zkoušky dle Ceccottiho [6] 

 

Při absenci experimentálních dat z protlačovacích zkoušek na vzorcích, které prošly creepem, 

doporučují autoři pouţití výpočtového vztahu, který byl odvozen Turrinim a Piazzou [38]: 

 

K0,4 = 0,16 Ewd               (23) 

 

Kde: 

K0,4  modul posunutí, také označován jako Ku [N/mm] 

Ew  Youngův modul pruţnosti dřeva [MPa] 

d  průměr spřahovacího prostředku [mm] 

 

 

5. Experimentální ověření charakteristik spřažení vzhledem 

k účinkům vnějších vlivů pro Kombinovaný stropní nosník 

vzor č. 19 873  

 

Dílčím cílem disertační práce je definice kritického prvku v nové dřevobetonové kompozitní 

konstrukci, která dosud nebyla v praxi ověřena. S tímto dílčím cílem souvisí úloha objasnění 

mechanismu degradačních procesů v této konstrukci. V rámci experimentální části disertační práce 

byl vyšetřen kritický prvek konstrukce a následně byl tento kritický prvek jednoparametricky 

zatěţován vybraným vlivem (faktorem), konkrétně zvýšenou vlhkostí na jedné úrovni faktoru. 

Únosnost a pouţitelnost dřevobetonových kompozitních konstrukcí je závislá na parametrech 

spřaţení, jak jiţ bylo prezentováno v kapitole 3 a 4.  

Parametry spřaţení jsou navrhovány analyticky (pouze pro některé typy spřaţení a spřahovací 

prostředky) nebo, častěji, jsou ověřovány experimentálně.  
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Způsob experimentálního ověření tuhosti spřaţení není jednoznačně normativně určen. Tuhost 

spřaţení je reprezentována tuhostní veličinou tzv. MODULEM PROKLUZU (také MODUL 

POSUNUTÍ). Tato charakteristika kvantifikuje odolnost spřahovacích prostředků proti 

vzájemnému posunu mezi dřevěnou a betonovou částí konstrukce. Hodnota modulu posunutí je 

uţívána pro návrh a posouzení dřevobetonové spřaţené konstrukce.  

V současné době je pro experimentální ověření modulu prokluzu spřahovacích prostředků 

pouţíváno několik norem: 

 ČSN EN 26891 Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. 

Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření. 

 ASTM D 5652-95 Standart Test Methods for Bolted Connections in Wood and Wood – 

Based Products 

 EC4 Navrhování spřaţených ocelobetonových konstrukcí. 

Normy EN 26891 a ASTM D  5652-95  jsou pouţívány pro spojení dřevo – dřevo a dřevo – beton, 

EC4 je určený pro ocelobetonové konstrukce.  

Experimentální ověření tuhosti spřaţení pro ocelobetonové konstrukce vychází z experimentů  

Johnsona a Andersona, kteří jako první publikovali tento zkušební postup [5].  Anderson upozornil 

na rozpory ve výsledcích protlačovacích zkoušek, pokud jsou pouţity různé postupy a různé 

uspořádání vzorků. V literatuře [5] jsou popsány výsledky experimentů, které Andersonovo tvrzení 

prokazují.  

Z tohoto důvodu je nezbytné, dokud nebude jednoznačně normativně definován zkušební postup, 

vţdy uvádět bliţší popis zkušebního postupu a uspořádání vzorků, podle kterého byly 

charakteristiky spřaţení stanoveny. Otázkou také zůstává četnost a opakování zkoušek, protoţe 

tyto poţadavky nejsou v ţádné výše uvedené normě standardizovány.  

Experimentální ověřování trvanlivosti konstrukcí není v současné době nijak normativně upraveno. 

Pro účely zpracování disertační práce byly pouţity dva dokumenty, které byly v ČR vydány 

v souvislosti s připravovanou revizí Eurokódů: 

 Pokyn F ke směrnici o stavebních výrobcích – 89/106/EHS Trvanlivost a směrnice o 

stavebních výrobcích. Tato je určena pro stanovení technických specifikací výrobků a 

staveb [31]. 

 Stanovení ţivotnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací – Technické 

podmínky (dále také TP). Technické podmínky byly vydané Ministerstvem dopravy ČR 

v roce 2006 jako dokument pro přípravu, realizaci a údrţbu staveb státní dopravní 

infrastruktury. Stejně jako předcházející dokumenty (TP) reaguje na připravovanou změnu 

evropských norem. 

 

Oba dokumenty řeší hodnocení a navrhování trvanlivosti výrobků a konstrukcí vzhledem 

k poţadované ţivotnosti na poţadované úrovni spolehlivosti.  
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Hlavní poţadavky a zádsady: 

 Trvanlivost je ovlivněna nejen návrhem, vlastní realizací ale také uţíváním a provozními 

podmínkami. Oba dokumenty stanoví, ţe tyto provozní podmínky musí být předepsány při 

návrhu konstrukce, musí tedy být součástí projektové dokumentace.  

 Posouzení trvanlivosti se vztahuje na (kritický) prvek nebo celek, pokud tento ovlivňuje 

plnění základních poţadavků [31]. 

 Při posouzení, resp. navrhování konstrukcí vzhledem k trvanlivosti je potřeba vycházet 

z analýzy faktorů, které mohou během realizace nebo uţívání ovlivnit trvanlivost výrobku, 

resp. konstrukce. Tyto faktory musí být specifikovány jiţ při návrhu a jsou to zejména: 

teplota, vlhkost, voda v plynném, kapalném a pevném skupenství a změny těchto 

skupenství, pokud je voda přítomna v kapilárních systémech stavebních materiálů, UV 

záření, opotřebení při uţívání, chemické narušení, biologické napadení, koroze, únava 

materiálu. 

V dokumentu [31] jsou stanoveny dva základní principy pro navrhování a posuzování trvanlivosti: 

 Popisná řešení, tj. stanovení pravidel, která jsou vyjádřena formou omezení nebo 

doporučení pro návrh výrobku nebo konstrukce. Tyto vycházejí ze zkušeností s daným 

typem výrobku nebo konstrukce za předvídatelných podmínek. 

 Experimentální ověřování ukazatelů vlastností, tj. navrhování na základě zkoušek, které 

zahrnuje zkoušení ukazatelů vlastností výrobků nebo konstrukcí pro stanovení změn jeho 

charakteristik při daném zatíţení vyvolaném faktory, nebo při cyklu tohoto zatíţení. 

 

Typy zkoušek pro stanovení vlivů zátěţových faktorů je několik [31]: 

 Přímé zkoušení – prvky nebo konstrukce jsou vystaveny faktorům při zatíţení nebo cyklu 

tohoto zatíţení a je vyhodnocována změna jejich charakteristik 

 Nepřímé zkoušení – experimentální ověřování charakteristik, které ovlivňují trvanlivost 

vzhledem k faktoru (např. pórovitost – mrazuvzdornost) 

 Přirozené (dále také polní) zkoušky povětrnostní (stárnutí) – vzorky jsou dlouhodobě 

vystaveny reálným povětrnostním vlivům. Tyto zkoušky přinášejí nejvěrohodnější údaje, 

jsou však finančně a časově velmi náročné (řádově roky). 

 Zrychlené povětrnostní zkoušky (laboratorní stárnutí) – jsou vyhodnoceny faktory a 

provedena laboratorní simulace. Účelem je získat potřebné informace o působení faktorů 

v kratším čase (řádově týdny). Tyto zkoušky nejsou příliš přesné, kvantitativně ne zcela 

korespondují s polními zkouškami. 
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 Zátěţové zkoušky – vzorky jsou podrobeny daleko „drsnějším“ podmínkám, neţ je moţné 

ve skutečnosti. Zkouškou se zjišťuje „dolní limitní chování“ a vše, co vyhoví, musí být nad 

tímto limitem.   

 

Protoţe experimentální ověřování ukazatelů vlastností je drahé a časově náročné, bude do 

budoucna preferována kombinace obou základních principů. Tedy stanovení pravidel tam, kde je 

dostatek údajů a znalostí, a navrhování na základě zkoušek tam, kde se jedná o nové, neznámé 

nebo stávající konstrukce a výrobky, které jsou jiţ zabudovány v konstrukcích [31]. 

 

5.1. Experimentální analýza -  stanovení modulu posunutí pro 

spřažení v Kombinovaném stropním nosníku vzor č. 19 873 

 

Pro experimentální stanovení tuhostní charakteristiky tzv. MODULU POSUNUTÍ = Ku [N/mm] 

nového typu spřaţení v Kombinovaném stropním nosníku vzor č. 19 873 (podrobně viz kap. 3.1.3.) 

bylo pouţito postupu dle ČSN EN 26891 Dřevěné konstrukce – Spoje s mechanickými spojovacími 

prostředky - Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření.   

Tato norma stanoví postup zkoušky, poţadavky na zkušební zařízení, poţadavky na určení a 

interprataci zaznamenaných údajů, ap. 

Norma však nekonkretizuje velikost a tvar vzorků, ani blíţe nespecifikuje uspořádání vzorků ve 

zkušebním přístroji. Pro doplnění zkušebního postupu bylo pouţito uspořádání zkoušky dle Obr. 

23. Toto uspořádání vychází z experimentů Ceccottiho [6] (Obr. 21). 

 

 

 

Obr. 23: Statické schéma uspořádání protlačovací zkoušky 

 

Vzorky, jejich velikost, materiály a postup výroby byly navrţeny a realizovány tak, aby co nejvíce 

odpovídaly uvaţované technologii výroby a pouţití, jak je uvedeno ve Studii vyuţití Uţitného 

BETONOVÁ ČÁST VZORKU 

DŘEVĚNÁ ČÁST VZORKU 
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vzoru č. 19 873 – Kombinovaný stropní nosník, která byla přílohou k ţádosti o Zápis uţitného 

vzoru. Část vyrobených vzorků byla zatíţena cyklickému střídání vlhkosti viz kap.5.2. 

 

5.1.1. Vzorky - materiál, uspořádání a výroba 

Pro experimentální program disertační práce bylo vyrobeno celkem 23 ks vzorků (Obr. 24, 25, 26). 

Vzorky byly postupně vyráběny, klimatizovány a následně testovány v Laboratoři stavebních hmot 

Fakulty stavební VŠB TU Ostrava a v akreditované laboratoři f-y BETOTECH
®
 s.r.o. v Ostravě, 

v průběhu od října 2010 do června 2011. 

 

 

 

 

Obr. 24: Schéma vzorku – půdorys 
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Obr. 25: Schéma vzorku – příčný řez 

 

 

Obr. 26: Schéma vzorku – podélný řez 

 

5.1.1.1. Lepené lamelové dřevo 

Pro výrobu vzorku bylo pouţito konstrukčních profilů z lepeného lamelového dřeva (dále také 

LLD), dodávka firmy INGENIA
®
 dřevostavby – Ing. Roman Václavík. Dodavatel má zaveden 

systém řízení výroby v souladu s ČSN EN 14080 dle příslušných ustanovení norem ČSN EN 386 a 

ČSN EN 387. Materiál na výrobu LLD: jehličnaté řezivo, lepidlo PURBOND
®
. Lepené lamelové 

dřevo bylo dodáno v  třídě pevnosti GL 28h dle ČSN EN 1194. Charakteristické hodnoty pevnosti 

a tuhosti LLD byly určeny výpočtem dle ČSN EN 1194.  
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ozn. 

výška 

profilu  

[m] 

šířka 

profilu 

[m] 

délka 

profilu 

[m] m
3
 

hmotnost 

[kg] 

hustota při 

skutečné 

vlhkosti 

[kg/m
3
] 

skutečná 

vlhkost [%] 

P1 0,290 0,160 0,472 0,0219 9,019 410,772 7,8% 

P2 0,292 0,161 0,472 0,022 9,335 419,580 7,9% 

P3 0,290 0,159 0,472 0,022 9,079 416,123 9% 

P4 0,290 0,161 0,472 0,022 9,125 414,992  9% 

P5 0,292 0,160 0,472 0,022 9,293 421,663 8% 

P6 0,290 0,159 0,471 0,022 9,051 415,873 7,9% 

P7 0,291 0,160 0,471 0,022 8,776 397,759 8,2% 

P8 0,290 0,162 0,471 0,022 9,035 408,148 7,8% 

P9 0,292 0,162 0,471 0,022 9,210 412,634 8,6% 

P10 0,287 0,159 0,470 0,021 8,800 410,175 8,3% 

Tab. 1: Popis vzorků – lepené lamelové dřevo, vzorky P1 – P10 

 

ozn. 

výška 

profilu 

[m] 

šířka 

profilu 

[m] 

délka 

profilu 

[m] m
3
 

hmotnost 

[kg] 

hustota při 

skutečné 

vlhkosti 

[kg/m
3
] 

skutečná 

vlhkost [%] 

P11 0,288 0,158 0,478 0,022 9,358 429,185 10 

P12 0,289 0,157 0,476 0,022 8,879 410,875 6,2 

P13 0,289 0,159 0,478 0,022 8,846 403,172 5,2 

P14 0,289 0,158 0,479 0,022 8,588 392,526 6,5 

P15 0,289 0,159 0,478 0,022 9,439 430,105 7,1 

P16 0,289 0,158 0,478 0,022 9,233 422,443 6,2 

P17 0,289 0,159 0,479 0,022 9,423 428,490 5,8 

P18 0,289 0,158 0,479 0,022 9,105 414,551 7,6 

P19 0,289 0,159 0,481 0,022 9,305 421,545 5 

P20 0,289 0,159 0,479 0,022 9,468 429,917 5,5 

P21 0,289 0,159 0,479 0,022 9,154 416,023 5,7 

P22 0,289 0,159 0,480 0,022 8,906 403,803 7,4 

P23 0,289 0,159 0,479 0,022 8,847 402,583 6,3 

Tab. 2: Popis vzorků – lepené lamelové dřevo, vzorky P11 – P23 
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5.1.1.2. Ocelová lišta 

Ocelové perforované lišty byly vyrobeny dle výkresové dokumentace, z ocelového plechu tl. 3mm, 

materiál: S 235 JR + (N 1.0038) značení dle EN 10025-2:2004 (staré značení: 11 337). 

Tvar a rozměry jsou patrny z Obr. 27. Ocelové lišty nebyly opatřeny ţádnou protikorozní 

povrchovou úpravou. Způsob přípravy povrchu lišty před vlepením do připravené dráţky v horním 

líci dřevěné stropnice byl proveden dle normy ČSN EN 13887 Konstrukční lepidla – Směrnice pro 

přípravu povrchů kovů a plastů před lepením, podrobně popsáno v kapitole 5.1.1.5. 

 

Obr. 27: Tvar a rozměry ocelové perforované lišty pro výrobu vzorků 

 

5.1.1.3. Lepidla  

Poţadavky na lepidla určená pro konstrukční spoje ve stavebnictví jsou obsaţeny v normě ČSN EN 

15274 Konstrukční lepidla pro všeobecné pouţití – Poţadavky a metody zkoušení.  Norma je 

v platnosti od srpna 2008. 

Tato norma zahrnuje poţadavky na všechny kombinace lepených materiálů, pouţívaných 

k vytváření nebo opravě nosných prvků staveb v exteriéru i interiéru (vyjímky jsou uvedeny 

v normě). Norma se nevztahuje se na: 

 Prefabrikované lepené konstrukční prvky 

 Beton lepený k betonu, oceli nebo materiálu na bázi uhlíkatých vláken 

 Dřevo, pokud se jedná o výrobek typu GLULAM 

 Termoplasty, pokud nebyly speciálně upraveny pro lepení sestav na staveništi 

 Koaxiální kovové sestavy obsahující závitově nebo jinak spojované trubky a potrubí 

 Skleněné sestavy pro pouţití v zasklených konstrukcích, vyrobené za pouţití silikonových 

lepidel 

 Konstrukční prvky, které jsou trvale ponořené ve vodě 
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Dle této normy je výrobce, resp. distributor lepidel určených k pouţití v konstrukčních spojích 

povinen uvádět základní údaje, které jsou relevantní pro vytváření konstrukčních lepených spojů 

(Tab. 4).
7
 

Pro vlepení ocelové perforované spřahovací lišty do horního líce profilu z lepeného lamelového 

dřeva byly pouţity tři druhy jednosloţkových polyuretanových lepidel, dostupných na tuzemském 

a evropském trhu (Tab. 3). Všechna pouţitá jednosloţková polyuretanová lepidla: 

 vytvrzují na vzduchu za přítomnosti zvýšené vlhkosti 

 vykazují dobrou smáčivost povrchu dřeva a oceli, po obou površích se roztékají, systém 

vytvrzování zaručuje schopnost vytvářet kvalitní mechanickou vazbu na porézních 

materiálech (dřevo) 

 obsahují vysoce reaktivní isokyanáty, mají tedy předpoklad vytvořit dobrou chemickou 

vazbu mezi lepidlem a povrchem lepeného materiálu, a spoj odolný proti působení 

vlhkosti 

Příprava povrchu ocelové perforované spřahovací lišty před lepením (viz kap. 5.1.1.5.) a způsob 

nanášení lepidla byly zvoleny s ohledem na moţné pouţití této technologie spřaţení přímo na 

staveništi. Tedy s ohledem na moţnost realizace lepeného spoje v podmínkách stavby (např. při 

sanaci dřevěných stropů). Nanášení lepidla oboustranně na povrch lišty proběhl speciálním 

dávkovačem, rovnoměrné rozprostření lepidla po ploše bylo provedeno plastovou stěrkou. Před 

vsunutím takto připravené lišty do vyfrézované dráţky v horním líci dřevěného profilu byla dráţka 

vyplněna lepidlem cca do 1/3 své výšky pomocí speciálního dávkovače. Dráţka byla před 

vyplněním zvlhčena (viz kap. 5.1.1.5.). Byla dodrţena doba lepení dle pokynů výrobce lepidla 

(otevřená doba lepení). Charakteristika lepidel, jak ji uvádí distributor, resp. výrobce v technických 

listech je uvedena v Tab. 3, technické a bezpečnostní listy jsou součástí přílohy B. 

 

Lepidlo – obchodní název Charakteristika 

PURBOND Lepidlo určené pro výrobu LLD
8
 

PRO 40P Lepidlo na dřevo, vodovzdorné D4 dle ČSN EN 204, určené pro 

pouţití v exteriéru a interiéru 

66 A Lepidlo na dřevo, vodovzdorné D4 dle ČSN EN 204, vysoká adheze 

k povrchu substrátu, určené pro pouţití v exteriéru a interiéru 

Tab. 3: Charakteristika pouţitých lepidel dle technické specifikace výrobku 

                                                           
7
 Pozn: Evropské normy pro zkoušení lepidel, resp. pro poţadavky na lepidla pro konstrukční lepené spoje 

jsou postupně zaváděny do praxe. Uvádění povinných informací dle ČSN EN 15274 v technických listech a 

certifikátech u výrobků na českém trhu je spíše ţádoucí výjimkou, neţ obvyklým pravidlem. 

8
 Výrobcem blíţe nespecifikovány další charakteristiky, výrobce nedokladuje technický list výrobku pro ČR 
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Základní charakteristiky PURBOND PRO 40P 66 A 

Pevnost ve smyku neuvádí >10MPa MPaMPa >10MPa 

Pevnost v tahu neuvádí neuvádí neuvádí 

Únavová pevnost neuvádí neuvádí neuvádí 

Rázová odolnost neuvádí neuvádí neuvádí 

Odolnost proti teplu neuvádí -30°C aţ + 100°C -30°C aţ + 100°C 

Kríp neuvádí neuvádí neuvádí 

Uvolňování nebezpečných látek neuvádí neuvádí neuvádí 

Trvanlivost neuvádí neuvádí neuvádí 

Tab. 4: Charakteristiky pouţitých lepidel dle ČSN EN 15274 

 

Pouţití lepidel PURBOND, PRO 40P, 66A pro průmyslovou výrobu nebo pro aplikaci Uţitného 

vzoru č. 19 873 – Kombinovaný stropní nosník je podmíněno doplněním zkoušek pro ověření 

funkčních charakteristik lepidel dle ČSN EN 15274 výrobcem, resp. distributorem. 

 

Vzorek Lepidlo Vzorek Lepidlo 

P1 PURBOND® P11 66A - SOUDAL 

P2 PURBOND® P12 66A - SOUDAL 

P3 PURBOND® P13 PRO 40P - SOUDAL 

P4 PURBOND® P14 PRO 40P - SOUDAL 

P5 PURBOND® P15 PRO 40P - SOUDAL 

P6 66A - SOUDAL P16 PRO 40P - SOUDAL 

P7 66A - SOUDAL P17 66A - SOUDAL 

P8 66A - SOUDAL P18 66A - SOUDAL 

P9 66A - SOUDAL P19 PRO 40P - SOUDAL 

P10 66A - SOUDAL P20 PRO 40P - SOUDAL 

  P21 PRO 40P - SOUDAL 

  P22 PRO 40P - SOUDAL 

  P23 PRO 40P - SOUDAL 

Tab. 5: Pouţití lepidel pro vlepení ocelové lišty v konstrukčních vzorcích 

 

5.1.1.4. Beton a výztuž 

Pro výrobu ţelezobetonové části průřezu byl, vzhledem k poţadavkům na tloušťku konstrukce a 

redukci smrštění, navrţen samozhutnitelný beton EASYCRETE® C 30/37 F. 

Čerstvý beton pro výrobu vzorků byl odebrán z výrobny betonu f-y BETOTECH s.r.o. pobočka 

Ostrava. Firma má zaveden systém řízení jakosti, součástí výroby betonu jsou kontrolní zkoušky 
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čerstvého a ztvrdlého betonu. Betonáţ probíhala v interiéru, s charakteristikou vnitřního klimatu: t= 

18+-2°C, R.V. 60+-10%. 

Sloţení betonu na 1m
3
 viz Tab. 6.: 

 

CEM I 42,5 R  - Hranice 370 kg 

Popílek - Dětmarovice 80 kg 

Kamenivo frakce 0/4 - Tovačov 925 kg 

Kamenivo frakce 4/8 - Tovačov 155 kg 

Kamenivo frakce 8/16 - Hrabůvka 610 kg 

Voda 190 kg 

Superplastifikátor  GLENIUM 110  3,7 kg 

Stabilizátor  RHEOMETRIX 0,7 kg 

Tab. 6: Sloţení betonu pro výrobu vzorků 

 

Pro vyztuţení vzorků byla pouţita: 

betonářská ocel žebírková B 500B ( označení dle ČSN 42 0139), tyče průměr 12mm 

 

a další pomocný materiál:  

 distanční profily  

 ocelový drát pro vázání výztuţe  

 bednění 

 odbedňovací přípravek pro ošetření bednění před betonáţí 

 

 

 

Obr. 28: Kompletace výztuţe, stav vzorku před betonáţí 
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5.1.1.5. Kompletace vzorků 

Technologický postup výroby vzorků: 

1. Profily z LLD s vyfrézovanou průběţnou dráţkou v horním líci byly klimatizovány 

v prostředí charakterizovaném  t=20°C+-3°C a R.V. = 50+-5% 

2. Ocelové lišty byly před vlepením připraveny: 

 Odmaštěním povrchu přípravkem s obsahem tenzidů a mechanickým zdrsněním 

(vzorky P1-P10) 

 Mechanickým zdrsněním, suchým čištěním, odmaštěním povrchu acetonem, 

čištěním destilovanou vodou (vzorky P11 – P23) 

3. Spára pro vlepení lišty byla tlakovým vzduchem vyčištěna od prachu a pilin a zvlhčena 

destilovanou vodou aplikovanou rozprašovačem na stěny spáry 

4. Lepidlo bylo nanášeno do spáry a na povrch lišty tak, aby byla vyplněna celá spára, lepení 

proběhlo v prostředí charakterizovaném  t=20°C+-3°C a R.V. = 50+-5%, otevřená doba 

lepení byla dodrţena dle technických listů lepidel, resp. dle pokynů distributora 

5. Vzorky určené pro vlhkostní zatěţování (soubor B) byly po vytvrzení lepidel postupně 

uloţeny do klimatizační skříně a cyklicky zatěţovány – viz kap. 5.2. 

6. Ostatní vzorky (soubor A) byly po min. 7 dnech převezeny do betonárny 

7. Po uloţení do bednění byl horní líc vzorku ošetřen odbedňovacím olejem (zabránění 

zkreslení smykové zkoušky vlivem tření mezi betonem a dřevem) 

8. Kompletace výztuţe, betonáţ vnitřní prostředí t= 18+-2°C, R.V. 60+-10% 

9. Ošetřování betonu po dobu 10 dní, odbednění vzorku, vlhčení a překrytí povrchu 

ţelezobetonové desky fólií po dobu 18 dní od vyjmutí vzorku z bednění, vnitřní prostředí 

t= 18+-2°C, R.V. 60+-10% 

10. Převoz vzorku do laboratoře, klimatizování v prostředí t=20°C+-3°C a R.V. = 50+-5% 

 

5.1.2. Zkušební postup 

Kaţdé zkušební těleso bylo před započetím zkoušky min. 7 dní klimatizováno v prostředí:  

t=20°C+-3°C a R.V. = 50+-5%. Vlhkost dřeva před započetím zkoušky byla měřena elektrickým 

odporovým vlhkoměrem, hodnoty měření vlhkosti jsou zaznamenány v příslušném protokolu (viz 

Přílohy A).  

Vzorek byl osazen do zkušebního stroje tak, aby zatíţení působilo plošně tlakem na celou plochu 

průřezu dřevěné části vzorku (Obr. 29). Zkušební těleso bylo zajištěno proti posunutí a vybočení, 

po obou stranách kontaktní spáry mezi dřevěnou a betonovou částí vzorku byly osazeny 

mechanické snímače posunutí s přesností měření 0,01mm přibliţně v polovině délky spáry. 

Rychlost zatěţování byla konstantní 0,1kN/s a odpovídala poţadavkům ČSN EN 26891. 
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Zkušební postup (Obr. 30): 

 bylo odhadnuto maximální zatíţení Fest 

 vzorek byl zatěţován na úroveň 0,4 Fest 

 na této hodnotě bylo udrţováno zatíţení 30 sekund 

 zatíţení bylo sniţováno plynule na úroveň 0,1 Fest 

 na úrovni 0,1 Fest bylo zatíţení udrţováno 30 sekund 

 zatíţení bylo plynule zvyšováno aţ do porušení vzorku, deformace byly zaznamenány pro 

kaţdý 10% přírůstek zatěţovací síly 

 

 

Obr. 29: Protlačovací zkouška - osazení vzorku ve zkušebním přístroji  

 

 

 

Obr. 30: Protlačovací zkouška - postup zatěţování dle ČSN EN 26891 
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Během zkoušky a po ukončení bylo zaznamenáno a dokumentováno: 

 

 údaje o zatíţení a deformaci, jako podklad pro zpracování idealizovaného diagramu 

zatíţení – posunutí dle ČSN EN 26891 

 síla a deformace při porušení 

 způsob porušení vzorku 

 

5.1.3. Průběh experimentu a výsledky 

Vzorky byly zatěţovány aţ do porušení, pro jednotlivé vzorky byly výsledky zpracovány do 

přehledných protokolů. 

Vzorky P1 a P2 byly vyhodnoceny v rámci diplomové práce Ing. Terezy Murínové a nejsou 

předmětem této disertační práce. 

Největší pevnosti dosáhly vzorky: P3 (Obr. 31) a P15 (Obr. 32). 

 

 P3 (lepidlo PURBOND) 

 

Obr. 31: Vzorek P3 - idealizovaný diagram zatíţení pro w = průměrné posunutí 
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 P15 (lepidlo PRO 40P) 

 

Obr. 32: Vzorek P15 - idealizovaný diagram zatíţení pro w=průměrné posunutí 

 

Ostatní vzorky se porušily při síle Fmax = 63 aţ 91 kN, přičemţ nebyl patrný vliv druhu lepidla a 

technologie přípravy povrchu lišty před lepením na výslednou pevnost vzorku (Tab. 7). 

 fτ,mean  = střední pevnost lepeného spoje ve smyku [MPa] (kap. 5.3.)  

  

č.vzorku Fest [kN] Fmax [kN] Ku [kN/mm] A [mm2] fτ,mean [MPa] 

P3 100 100 272,795 41000 2,439 

P6 100 63 240,060 41000 1,536 

P8 60 73 553,985 41000 1,780 

P7 60 65 327,355 41000 1,585 

P11 100 88 600 41000 2,146 

P12 100 65 193,548 41000 1,585 

P13 100 91 272,727 41000 2,219 

P14 100 66 176,471 41000 1,610 

P15 100 108 272,727 41000 2,634 

P16 100 80 428,571 41000 1,951 

Tab. 7: Výsledky protlačovacích zkoušek soubor A – nezatíţený faktorem 

 

 

 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 

Sí
la

 F
/F

e
st

 [
1

0
2
 k

N
] 

  

posunutí spoje w [mm] 

P15 - posunutí w 
Fest = 100 kN 

Fmax = 108 kN 



53 
 

Všechny vzorky se porušily v lepeném spoji dřevo – ocel.  

U vzorků bylo pozorováno systémové chování oboustranného lepeného spoje (Obr. 33), kdy při 

poruše pravostranného lepeného spoje w2 přebírá levostranný spoj w1 plné zatíţení aţ do kolapsu 

konstrukce. Betonová část průřezu nebyla poškozena u ţádného vzorku, u porušených vzorků 

nedošlo k oddělení betonové a dřevěné části průřezu. 

 

 

Obr. 33: Systémové chování oboustranného lepeného spoje w=průměrné posunutí, w2=posunutí 

v pravostranném lepeném spoji, w1=posunutí v levostranném lepeném spoji 

 

Charakter porušení lepených spojů byl vyhodnocen dle ČSN ISO 10365 a hodnocení pro jednotlivé 

vzorky jsou uvedeny v protokolech. 

Charakter porušení lepených spojů ve vzorcích P3, P6, P7, P8 byl typu ACFP dle ČSN ISO 10365 

Lepidla – Označení hlavních typů porušení lepeného spoje, tzn. spoj se porušil adhezně i kohezně 

(Obr. 34). 

 

Obr. 34: Charakter porušení lepených spojů typu ACFP dle ČSN ISO 10365 
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Oproti tomu charakter porušení lepených spojů u vzorků P11, P12, P13, P14, P15, P16 byl 

převáţně kohezní ve vrstvě lepidla (Obr. 35), typu SCF dle ČSN ISO 1036, tedy speciální kohezní 

porušení, kdy se lepená vrstva poruší nerovnoměrně v tloušťce lepeného spoje. 

 

 

Obr. 35: Porušení lepených spojů kohezního charakteru ve vrstvě lepidla typu SCF  

dle ČSN ISO 10365 

 

 

 

5.2. Experimentální analýza pro ověření účinků od působení vlivů 

prostředí pro spřažení v Kombinovaném stropním nosníku vzor č. 

19 873 

 

5.2.1. Zkušební postup, klimatizace vzorků 

Modelování dlouhodobých degradačních procesů v laboratorních podmínkách je sice moţné, ale 

vţdy se jedná o jistou idealizaci vnějších podmínek či konstrukce [31]. 

V současné době neexistují ţádné normy pro stanovení konkrétních zkušebních postupů na ověření 

trvanlivosti konstrukcí. Při navrhování experimentálního ověření trvanlivosti konstrukce 

postupujeme v souladu s poţadavky ČSN EN 1990. Ověření trvanlivosti se vztahuje na kritický 

prvek konstrukce nebo celek, pokud tento ovlivňuje plnění základních poţadavků stavby nebo 

konstrukce [31].   

Na základě výsledků protlačovacích zkoušek (viz kap. 5.1.3.) byl určen jako kritický prvek 

konstrukce lepený spoj dřevo – ocel. Lepený spoj rozhoduje o únosnosti a pouţitelnosti  spřaţené 

dřevobetonové konstrukce tohoto typu. Na základě poznatků z literatury [10] a z praxe byl 

definován jednoparametrický expoziční test, jehoţ účelem bylo zatěţování vzorku (polotovaru 



55 
 

vzorku) střídáním vlhkosti. Střídání vlhkosti ovlivňuje nejen ţivotnost lepených spojů [10], ale je 

také příčinou vzniku přídavných napětí ve dřevě i v samotném lepeném spoji. 

 

 

 

Obr.36: Polotovar vzorku před započetím 1.fáze cyklického zatěţování vlhkostí 

 

 

Pro ověření účinků prostředí na konstrukční vzorky Kombinovaného stropního nosníku vzor č. 

19 873 byly pouţity vzorky P4, P5, P9, P10, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23 (soubor B). 

Tyto vzorky byly po vlepení ocelové spřahovací lišty a před betonáţí horní spřaţené 

ţelezobetonové desky (Obr. 36) vystaveny cyklickému zatěţování vlhkostí v laboratoři.  

Simulace laboratorních podmínek byla zvolena tak, aby odpovídala třídě pouţití 2 dle ČSN EN 

335-1. Prostředí pro třídu pouţití 2 je charakterizováno podmínkami, kdy vlhkost dřeva dosáhne 

příleţitostně  hodnoty vyšší, neţ 20% vcelku nebo v části konstrukčního prvku.  

Takové prostředí je moţno očekávat např. při realizaci stavby, při uţívání konstrukce v prostředí s 

vyšší relativní vlhkost vzduchu (koupelny, prádelny, welnes, apod.), při uţití konstrukce jako dělicí 

mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, kde vzniká nebezpečí kondenzace vodních par, 

v podstřeší, kde vzniká nebezpečí zatékání, apod.  

Vzorky byly ve 4 dvoutýdenních fázích postupně vystaveny střídání vlhkého R.V. = 87 aţ 100%  a 

běţného R.V. = 50+-5% prostředí.  
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Obr. 37: Záznam průběhu vlhkosti ve 4 dvoutýdenních fázích 

 

5.2.2. Průběh experimentu a výsledky 

V 1.fázi byly vzorky umístěny po dobu 14 dnů do prostředí charakterizovaném t= 23-29°C a 

R.V.=87-100% (Obr. 37). Ve  2.fázi byly vzorky umístěny po dobu 14 dnů v prostředí t= 20+-5°C 

a R.V. = 50+-5%. Fáze č.3 byla opět ve vlhkém prostředí stejných parametrů jako 1.fáze po dobu 

14 dnů s tím, ţe povrch horního líce dřevěného profilu s vlepenou lištou byl občasně smáčen 

vodou.  Fáze č.4 opět v suchém prostředí prostředí t= 20+-5°C a R.V. = 50+-5% po dobu 14 dnů. 

Po ukončení kaţdé fáze bylo na vzorcích provedeno měření vlhkosti, rozměrů a hmotnosti (Tab. 8). 

Po ukončení  4.fáze byly u vzorků hodnoceny vady a poruchy. Po ukončení  2.fáze byla na povrchu 

lišty u všech vzorků pozorována koroze (Obr. 38). 

 

 

                              

Obr. 38: Vzorky po ukončení 2.fáze cyklického zatěţování vlhkostí (vlevo detail koroze lišty) 
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vlhkost 

w% 
start 

1.fáze 

konec 

1.fáze 

start 

2. 

fáze 

konec 

2.fáze 

start 

3.fáze 

konec 

3.fáze 

start 

4.fáze 

konec 

4.fáze 

před 

betonáţí 
poznámka 

označení 

P4 7 17 17 10 10 20aţ40 20aţ40 6 5,8 40% lokálně  

P5 8 17 17 10,2 10,2 20aţ36 20aţ36 6,9 6 36% lokálně 

P9 7 17,5 17,5 10 10 20aţ41 20aţ41 6,8 6 41% lokálně 

P10 8,8 17,5 17,5 10,6 10,6 20aţ40 20aţ40 7 6,2 40% lokálně  

P17 5,8 16,8 16,8 5,8 5,8 18,4aţ 36 18,4aţ 36 10 9 36% lokálně 

P18 7,6 16 16 5,7 5,7 16,9aţ38 16,9aţ38 9,6 9,2 38% lokálně 

P19 5 15 15 5,5 5,5 18,2aţ 32 18,2aţ 32 9 8,2 32% lokálně 

P20 5,5 18 18 6,2 6,2 16,5aţ36 16,5aţ36 9,2 9 36% lokálně 

P21 5,7 17 17 7,2 7,2 17aţ37 17aţ37 8,8 8,5 37% lokálně 

P22 7,4 17 17 6,5 6,5 17aţ35 17aţ35 9 9,4 35% lokálně 

P23 6,3 16,5 16,5 6,5 6,5 17aţ35 17aţ35 7,8 8,2 35% lokálně 

Tab. 8: Vlhkost dřeva v průběhu cyklického zatěţování vzorků 

 

Po ukončení 4.fáze byly na 1.skupině vzorků: P4, P5, P9, P10 pozorovány poruchy (Obr. 39): 

 Rozsáhlá koroze lišty 

 Odtrţení lepených spojů mezi ocelí a dřevem pozorovatelné na líci profilu, koroze 

prostoupila trhlinou v lepeném spoji  

 Trhliny ve dřevě patrné na líci profilu po celé výšce průřezu 

 Změna zbarvení dřeva (plíseň) u některých profilů  

 

                 

Obr. 39: Poruchy vzorků po ukončení  4.fáze cyklického zatěţování vlhkostí (vlevo trhliny ve 

dřevě, změny zbarvení dřeva, vpravo odtrţení lepeného spoje v líci profilu) 
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U skupiny vzorků: P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23 byly na všech vzorcích pozorovány poruchy 

(Obr. 40): 

 Rozsáhlá koroze lišty 

 Trhliny ve dřevě patrné na líci profilu po celé výšce průřezu 

 Změny zbarvení dřeva 

 

 

Obr. 40: Poruchy po ukončení 4.fáze cyklického zatěţování vlhkostí – vzorek P22 

 

Všechny vzorky byly následně očištěny, uloţeny do bednění a vybetonovány dle postupu viz 

kap.5.1.1.5. Po 28 dnech byly na vzorcích postupně provedeny protlačovací zkoušky viz. kap. 

5.1.2. 

 

5.2.3. Stanovení modulu posunutí na vzorcích vystavených umělému stárnutí, 

chování vzorků v průběhu experimentu a výsledky 

Vzorky byly zatěţovány aţ do porušení, pro jednotlivé vzorky byly výsledky zpracovány do 

přehledných protokolů. 

Všechny vzorky se porušily v lepeném spoji ocelová lišta – dřevo, betonová a dřevěná část průřezu 

nebyly poškozeny u ţádného vzorku.  

U vzorků P4, P5, P9, P10 byly pozorovány velké rozdíly ve výsledné pevnosti lepených spojů a 

v charakteru porušení lepeného spoje. Největší pevnosti dosáhl vzorek P5 (PURBOND®), 

nejmenší pevnosti dosáhl vzorek P4 (PURBOND®). 

fτ,mean  = střední pevnost lepeného spoje ve smyku [MPa] (kap. 5.3.)  
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č.vzorku Fest [kN] Fmax [kN] Ku [kN/mm] A [mm2] fτ, mean[MPa] 

P4 40 29,79 342,866 41000 0,727 

P5 30 55,30 257,149 41000 1,349 

P9 30 35,95 900 41000 0,877 

P10 50 33,42 210,526 41000 0,815 

P17 60 56 360 41000 1,366 

P18 60 72 3600 41000 1,756 

P19 60 51 276,923 41000 1,244 

P20 80 47 177,777 41000 1,146 

P21 60 76 600 41000 1,854 

P22 60 39 225 41000 0,951 

P23 60 49 360 41000 1,195 

Tab. 9: Výsledky protlačovacích zkoušek pro vzorky – soubor B – zatíţený faktorem 

 

Vliv vlhkosti na degradaci lepeného spoje je prezentován vzorkem P5 (Obr. 41). Chování spoje je 

charakterizováno idealizovaným diagramem zatíţení – posunutí (Obr. 42).  

Charakter porušení lepeného spoje w2 je adhezní AF dle ČSN ISO 10365, charakter porušení 

lepeného spoje w1 je speciální kohezní SCF dle ČSN ISO 10365, kdy došlo ke kohezní poruše 

částečně v substrátu (dřevě). 

 

           

 

 

 

Obr. 41: Vzorek P5 – charakter porušení lepeného spoje hodnocení dle ČSN ISO 10365 

 

 

 

AF = Adhezní porušení SCF = Speciální kohezní porušení 
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Obr. 42: Vzorek P5 - systémové chování oboustranného lepeného spoje w=průměrné posunutí, 

w2=posunutí v pravostranném lepeném spoji, w1=posunutí v levostranném lepeném spoji 

 

Adhezní porušení lepených spojů bylo dvojího druhu. Typ s korozí na liště (Obr. 43), kdy lepený 

spoj byl patrně porušen ještě v průběhu nebo před započetím poslední 4.fáze cyklického zatěţování 

vzorku vlhkostí. Ocelová lišta tak nebyla chráněna lepidlem, které obsahuje inhibitor koroze. 

Lepený spoj byl porušen napětím, které bylo vyvoláno objemovými změnami dřeva. 

 

 

Obr. 43: Koroze ocelové lišty při předčasném adhezním porušení lepeného spoje 

 

Typ adhezního porušení lepeného spoje bez koroze na liště (Obr. 44). Adhezní porušení lepeného 

spoje nastalo aţ vlivem smykové síly při realizaci protlačovací zkoušky.  
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Obr. 44: Adhezní porušení lepeného spoje bez koroze ocelové lišty 

 

Ve skupině vzorků P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23 byl charakter porušení lepených spojů ACFP 

dle ČSN ISO 10365, přičemţ část kohezního porušení bylo typu SCF - speciální kohezní porušení, 

kdy porušení ve vrstvě lepidla bylo nerovnoměrné v tloušťce vrstvy lepidla. K adheznímu porušení 

lepeného spoje došlo zejména při okrajích spojů, kdy adheze lepidla k povrchu ocelové lišty byla 

ovlivněna difúzí vodní páry nebo pronikáním vody ve formě kapalné přes okraje lepeného spoje 

(Obr. 45). Tento jev byl kombinován s účinky napětí ve dřevě, které bylo vyvoláno střídáním 

vlhkosti dřeva. Čím blíţe k okrajům dřevěného profilu, tím je toto vyvolané napětí větší [10, 14] .  

Způsob projevu koroze na povrchu lišty při okrajích lepeného spoje, který byl nejvíce namáhán 

cyklickými změnami vlhkosti (Obr. 46) nasvědčuje, ţe se jedná o důsledek poruchy lepeného spoje 

vlivem objemových změn při střídání vlhkosti ve dřevě, ke kterému došlo ještě před nebo 

v průběhu zatěţování vlhkostí. 

 

 

Obr. 45: Adhezní porušení lepeného spoje u okrajů ocelové lišty bez projevů koroze – vzorek P21 
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Obr. 46: Adhezní porušení lepeného spoje s prostupující korozí – vzorek P22 

 

Pro identifikaci vztahu mezi vrstvou vytvrzeného lepidla a korozními produkty byla provedena [36] 

mikroskopická analýza (Obr. 47).  Snímek ukazuje, ţe vrstvy korozních produktů a plastu jsou 

oddělené. K něčemu jako impregnaci plastu korozí nedochází, je to jen prosvítání rzi průsvitným 

plastem. Totéţ platí i pro lepidlo PURBOND
®
 [36].  

 

 

Obr. 47: Lepidlo 66A – korozní produkty ve vztahu k vytvrzenému lepidlu v lepeném spoji [36] 

 



63 
 

5.3. Rekapitulace  experimentů 

Nová technologie spřaţení pomocí ocelové perforované lišty zajišťuje tuhé spřaţení mezi 

betonovou a dřevěnou částí průřezu. Pro srovnání jsou v Tab. 10 uvedeny výsledky 

experimentálního ověření parametrů spřaţení pro různé typy spřahovacích prostředků, tak jak jsou 

uvedeny v citované literatuře [1, 7]. Hodnoty uvedené u Kombinovaného stropního nosníku vzor č. 

19 873 jsou středními hodnotami. Všechny údaje v Tab. 10 jsou výsledky zkoušek, kde bylo 

pouţito postupu dle ČSN EN 26891 Dřevěné konstrukce – Spoje s mechanickými spojovacími 

prostředky - Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření. Údaje pro 

Kombinovaný stropní nosník vzor č. 19 873 jsou převzaty ze zkoušek provedených na vzorcích, 

které nebyly vystaveny účinkům vlhkosti.  

Napěťově – deformační stav lepených spojů je obvykle nerovnoměrný a defekt ve spoji začíná 

v zóně kritických napětí. Jakékoliv hodnocení pevnosti lepeného spoje je vţdy značným 

zjednodušením skutečnosti. Obvykle je pevnost lepeného spoje vyjádřena jako tzv. střední pevnost 

lepeného spoje, coţ je poměr síly potřebné na lom lepeného spoje dělená lepenou plochou 

[N/mm
2
]. Numerické hodnoty střední pevnosti bývají velmi nejednoznačné a často způsobují 

nesprávné vyhodnocení výsledků výzkumů [10]. Z toho vyplývá, ţe střední hodnota pevnosti 

lepeného spoje nemůţe být jediným kritériem při hodnocení lepených spojů. V normách
9
 je proto 

kritérium poţadované pevnosti lepeného spoje kombinováno s kvalitativním hodnocením způsobu 

porušení lepeného spoje. 

 

Typ spřahovacích prostředků 
Fmax

10
 

[kN] 

Max. deformace
11

 

[mm] 

 

Ku
12

 

[kN/mm] 
pozn. 

Kombinovaný stropní nosník vzor č. 19873 max 108  max 1,4 333,82  

Stropní prvek s vlepovanou ocelovou lištou, 

HASSLACHER Holzzentrum Gmbh Austria  

90 1,8 neuvádí [1] 

Hřebíky neuvádí 15 1,36 [7] 

Šrouby neuvádí 15 1,21 [7] 

Ocelová prostorová příhradovina neuvádí 4 276,70 [7] 

Kónické zářezy se speciálními vruty neuvádí 15 52,95 [7] 

Šikmé vruty neuvádí 5 19,45 [7] 

Vlepované šikmé vruty neuvádí 2 68,66 [7] 

Tab. 10: Srovnání různých typů spřaţení se spřaţením v Kombinovaném stropním nosníku  

– vzor č. 19 873 

                                                           
9
 Např. ČSN EN 386 

10
 síla při porušení vzorku, dle ČSN EN 26891 

11
 maximální deformace při protlačovací zkoušce dle ČSN EN 26891 

12
 Ku=2/3 Kser (KU při 0,4 Fest a ν0,4) 
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V normě ČSN EN 26891 jsou uvedeny všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a 

přetvoření (posunutí) spojů s mechanickými spojovacími prostředky. Norma dovoluje pouţití 

těchto zásad pro zkoušení jiných, speciálních spojovacích prostředků. Postup a způsob 

vyhodnocení naměřených dat uvedený v této normě byl pouţit pro experimentální stanovení 

tuhostní charakteristiky tzv. MODULU POSUNUTÍ = Ku [N/mm] pro nový typ spřaţení v 

Kombinovaném stropním nosníku vzor č. 19 873.   

Pouţití tohoto typu zkoušky vychází z předpokladu, ţe pro stanovení charakteristických a 

návrhových hodnot pevnosti při navrhování dřevobetonové spřaţené konstrukce bude nadále 

postupováno dle ČSN EN 1995 (EC 5), popř. podle vhodných  analýz, které z EC 5 vycházejí, či 

nejsou s EC 5 v rozporu.   

Zkouška dle ČSN EN 26891 poněkud podhodnocuje pevnost lepeného spoje, jelikoţ při krátké 

době zatěţování (5 min) se nestačí do přenosu zatíţení zapojit střední část lepeného spoje [10]. 

Při realizaci protlačovacích zkoušek byly deformace při zatěţování odečítány z mechanického 

snímače deformací, coţ při rychlosti zkoušky a vzhledem k rychlému (křehkému) porušení spoje, 

vede k nepřesnostem při vyhodnocování zkoušky. Pro další výzkum doporučuji navrhnout jiný, 

vhodnější způsob odečítání deformací v závislosti na zatíţení, nejlépe pro kaţdý spoj autonomně.  

Protlačovací zkouška prováděná dle ČSN EN 1994-1 – Příloha B je také moţná pro zkoušení 

kompozitních spřaţených konstrukcí. Její uspořádání, tvar a příprava vzorků je normativně 

stanovena. Také způsob a celková doba zatěţování vzorku během zkoušky je odlišná od ČSN EN 

26891, nelze proto vzájemně porovnávat nebo kombinovat hodnoty příslušných veličin zjištěné 

prostřednictvím těchto dvou rozdílných typů zkoušek. Význam tvaru a uspořádání vzorků je 

podrobněji  popsán v  literatuře [5].  

Pro ověření systémového chování tohoto typu spřaţení je vhodné zkoušku doplnit dalšími 

vhodnými zkouškami samotných lepených spojů na malých vzorcích. 

Zatěţování konstrukčních vzorků vlhkostí ve čtyřech 14-denních cyklech se ukázalo jako 

vypovídající pro detekci kritického prvku.  
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6. Teoretická analýza nového typu spřažení 

 

V rámci disertační práce jsou v její teoretické části převedena experimentálně získaná data na 

pravděpodobnostní modely. Tyto modely mohou být pouţity pro další vývoj Kombinovaného 

stropního nosníku vzor č. 19 873.  

Vliv vlhkosti na účinnost spřaţení je vyjádřena formou KEXP = míra degradace.  

Míra degradace je vyjádřena formou pravděpodobnostního modelu. Prostřednictvím 

pravděpodobnostních metod je, mimo jiné, vyhodnocena vhodnost pouţité laboratorní simulace 

vlivu vlhkosti na konstrukční vzorek. Pro pravděpodobnostní modelování byl pouţit software 

FReET. 

 

6.1. Spolehlivost konstrukcí 

Spolehlivost je definována jako schopnost konstrukce plnit funkční poţadavky po dobu své 

ţivotnosti. Spolehlivost konstrukcí je v současné době navrhována, tzn. je určena jiţ 

v předrealizační fázi stavby. Tento fakt souvisí s přijetím systému Eurokódů (v ČR od 1.4.2010).  

Spolehlivost je moţno ověřovat, popř. navrhovat také pomocí pravděpodobnostních metod
13

, které 

ovšem nejsou, na rozdíl od Eurokódů, běţným inţenýrským nástrojem pro navrhování a hodnocení 

konstrukcí. 

Eurokódy jsou zaloţeny na metodě dílčích součinitelů, která vychází z teorie mezních stavů. 

Eurokódy zavádí do procesu navrhování konstrukcí celou řadu dílčích součinitelů, které jsou 

odvozeny na základě statistických a experimentálních analýz. Navrhování podle Eurokódů se 

z tohoto důvodu povaţuje za polopravděpodobnostní metodu navrhování. Konstrukce je 

povaţována za spolehlivou, jestliţe index spolehlivosti nabude hodnot dle Tab. 11. 

 

 

Třída spolehlivosti Minimální hodnoty β 

 Referenční doba 1 rok Referenční doba 50 let 

RC3 5,2 4,3 

RC2 4,7 3,8 

RC1 4,2 3,3 

Tab. 11: Doporučené minimální hodnoty indexu spolehlivosti β (mezní stavy únosnosti) dle ČSN 

EN 1990 

 

                                                           
13

 Podrobně v literatuře, např. [12, 13] 
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Spolehlivost je také moţno vyjádřit pravděpodobností poruchy Pf. Vztah mezi β a Pf je uveden 

v Tab. 12. 

 

Pf 10
-1 

10
-2

 10
-3

 10
-4

 10
-5

 10
-6

 10
-7

 

β 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20 

Tab. 12: Vztah mezi Pf a β dle ČSN EN 1990 

 

Je-li konstrukce navrţená v souladu s Eurokódy, pak zřejmě platí [12]: 

 

Ed(Fd, fd, ad, θd) ≤ Rd (Fd, fd, ad, θd)             (24)  

 

Kde:  

Ed účinek zatíţení 

Rd odolnost konstrukce 

Fd návrhové hodnoty základních veličin popisující zatíţení 

fd návrhové hodnoty základních veličin popisující vlastnosti materiálů 

ad rozměry a geometrické charakteristiky 

θd modelové nejistoty 

 

Návrhová odolnost Rd dle článku 6.3.5. ČSN EN 1990 lze vyjádřit vztahem [13]: 

 

Rd=1/γRd R {Xd,i; ad} = 1/γRd R {ηi (Xk,i/γm,i); ad}     i>1            (25)  

 

Kde: 

γRd dílčí součinitel, který zahrnuje nejistoty modelu odolnosti, včetně geometrických odchylek 

Xd,i; návrhová hodnota i-té vlastnosti materialu 

ηi průměrná hodnota převodního součinitele pro vliv objemu a rozměrů, účinků vlhkosti a 

teploty, popř. vlivu dalších parametrů pro i-tou sloţku konstrukce 

γm,i dílčí součinitel vlastnosti materiálu nebo výrobku, kterým se zohledňují moţné nepříznivé 

odchylky vlastnosti i-tého materiálu nebo výrobku od její charakteristické hodnoty a také 

náhodná část převodního součinitele ηi 

ad vyjadřuje variabilitu geometrických veličin 

 

Pro nosné prvky nebo konstrukce z různých materiálů, které vzájemně spolupůsobí, např. 

kompozitní materiály, závisí charakteristická odolnost Rk na vlastnostech jednotlivých materiálů, 
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které jsou rozdílně definovány. Návrhová odolnost kompozitní konstrukce nebo prvku Rd je 

stanovena takto [13]: 

 

Rd= 1/γM,1 R {η1 Xk,1; ηi Xk,i(i>1) (γm,1/ γm,i); ad}     i>1            (26)  

 

Jestliţe konstrukce, z různých důvodů, nejsou navrhovány podle Eurokódů, je nutno prokázat, ţe 

úroveň spolehlivosti takové konstrukce odpovídá poţadavkům ČSN EN 1990. 

To je také problém dřevobetonových spřaţených konstrukcí, které nejsou v systému Eurokódů 

jednoznačně zakotveny.  

Pro návrh a posouzení je v takovém případě moţno: 

 pouţít přílohu D ČSN EN 1990 – navrhování na základě zkoušek 

 pouţít jiné nástroje pro ověření spolehlivosti, např. pravděpodobnostní metody navrhování 

konstrukcí 

V příloze D ČSN EN 1990 jsou specifikovány dva postupy pro odvození návrhových hodnot 

materiálových vlastností, modelových parametrů nebo odolnosti: 

 Určí se charakteristická hodnota Xk, která se podělí dílčím součinitelem a podle potřeby 

násobí převodním součinitelem (tyto jsou uvedeny v příslušných Eurokódech) 

 Návrhová hodnota Xd se určí přímo 

V obvyklých případech se doporučuje pouţívat metodu určení Xk a následnou úpravu pomocí 

příslušných převodních součinitelů.  

Aplikace postupů dle přílohy D ČSN EN 1990 pro analýzu účinnosti a spolehlivosti nového typu 

spřaţení pro Kombinovaný stropní nosník vzor č. 19 873 v rámci disertační práce není vhodná, 

jelikoţ: 

 Nejsou dostupné apriorní informace o typu konstrukce (spřaţení dřeva a betonu pomocí 

vlepené ocelové lišty), jedná se o novou, neznámou konstrukci a studijní zkoušky. 

Problematické je zejména stanovení součinitelů γM a η pro nový typ spřaţení. 

 Sledované charakteristiky odezvy konstrukce mají i jiná, neţ normální a lognormální 

rozdělení (viz kap. 6.2.1.) 

Pravděpodobnostní metody navrhování jsou vhodné pro vyšetření nových a neznámých konstrukcí. 

Vyţadují však dostatek experimentálních dat nebo relevantních informací, které dostatečně 

specifikují veličiny  Fd, fd, ad, θd dle vztahu (24) a které současně definují jejich vzájemnou funkční 

závislost. 
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Úplné ověření spolehlivosti nového typu spřaţení v Kombinovaném stropním nosníku vzor č. 

19 873 zahrnuje: 

 Stanovení funkčních poţadavků na nový typ spřaţení 

 Vymezení pojmu porucha spřaţení 

 Stanovení časového hlediska, pro které bude spolehlivost vyšetřena 

 Ověření stupně spolehlivosti, resp. pravděpodobnosti poruchy 

 Zváţení modelových nejistot 

V disertační práci je, vzhledem k rozsahu, problematika zúţena na dílčí řešení, která budou dále 

doplňována a konfrontována následným výzkumem. Rekapitulace poznatků, vyplývajících ze 

závěrů disertační práce: 

Stanovení funkčních požadavků na nový typ spřažení: 

Funkční poţadavky na stavební výrobky a konstrukce obecně vychází z Vyhlášky MMR č. 

268/2009 Sb. a ve znění ostatních souvisejících předpisů.  

Disertační práce ověřuje mechanické charakteristiky odezvy nového typu spřaţení v konstrukčním 

elementu při namáhání smykem a ověřuje trvanlivost spřaţení ve vztahu k působení vnějších vlivů. 

Vnější vlivy jsou v disertační práci, vzhledem k rozsahu problematiky, redukovány na vliv 

vlhkosti. 

Vymezení pojmu porucha spřažení: 

Pojem porucha byl pro nový, neznámý typ spřaţení definován na základě experimentálního 

pozorování prováděného v rámci této disertační práce. Poruchou se rozumí porušení lepeného spoje 

ocel – dřevo. Důsledkem poruchy je výrazné sníţení únosnosti a pouţitelnosti konstrukce, jelikoţ 

jednotlivé části průřezu přestávají spolupůsobit a dále působí jako průřez nespřaţený (Obr.1). 

Stanovení časového hlediska: 

V souladu se zvyklostmi pro navrhování konstrukcí dle Eurokódů by měla být spolehlivost 

vyšetřena pro 1 rok a pro konečný stav, tzn. pro návrhovou ţivotnost.  

Pro ověření stupně spolehlivosti, resp. pravděpodobnosti poruchy je obvyklý tento postup: 

 Stanovení kritérií – vyplývají z požadavků ČSN EN 1990 

 Stanovení modelů pro relevantní charakteristiky odezvy konstrukce- v rámci disertační 

práce je řešeno částečně 

 Analýza faktorů a stanovení modelů pro zatěţování faktory
14

 - v rámci disertační práce je 

řešeno částečně 

 Ověření spolehlivosti pro různá časová hlediska, mezní stavy, dočasné a trvalé návrhové 

situace – lze řešit na základě výsledků dalšího prohlubujícího výzkumu 

                                                           
14

 Faktorem můţe být mechanické zatíţení, vliv prostředí, degradační děje, atd. 
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Modelové nejistoty mohou být stanoveny na základě experimentálního ověření konstrukce nebo na 

základě apriorních znalostí. Pro nové, neznámé konstrukce je stanovení součinitele modelových 

nejistot problematické a vyţaduje realizaci komplexního experimentálního programu. 

 

6.2. Pravděpodobnostní modelování veličin 

 

Ověření spolehlivosti pravděpodobnostními metodami vychází z podmínky, ţe po dobu ţivotnosti 

konstrukce bude platit: 

pf ≤ pt  nebo  β ≥ βt              (27) 

Kde: 

pf pravděpodobnost poruchy  

pt směrná hodnota pravděpodobnosti poruchy dle Tab. 11, 12  

β index spolehlivosti 

βt směrná hodnota indexu spolehlivosti dle Tab. 11, 12  

  

Klasická definice pravděpodobnosti zní [12]:  

Nechť se jev A rozpadá na m z celkového počtu n stejně moţných elementárních jevů, který je 

tvořen úplným systémem navzájem disjunktních jevů. Pravděpodobnost jevu A je dána vztahem 

[12]:  

 

P(A) = m/n                (28)  

 

Pro takto definovanou pravděpodobnost dále platí [12]: 

 

0≤ P(A) = m/n ≤ 1                   (29)  

 

Princip a podstata pravděpodobnostního modelování náhodných veličin je zřejmá z definice [12]:  

Jakékoli veličina X, která při uskutečnění definovaného souboru podmínek, tj. při realizaci 

náhodného jevu, nabývá právě jednu hodnotu x se nazývá náhodná veličina. Souhrn všech 

moţných realizací x náhodné veličiny X se nazývá základní soubor. Tento se popisuje rozdělením 

pravděpodobností, tj. funkcí, udávající pravděpodobnost, ţe tento jev (hodnota x) v rámci daného 

souboru nastane [12].  
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Pravděpodobnostní modely jsou sestavovány (Obr.48) pro relevantní veličiny jako jsou zatíţení, 

materiálové a geometrické charakteristiky, odezva konstrukce, atd. Tyto funkce mohou být 

diskrétní nebo spojité, grafy těchto funkcí nazýváme histogramy, resp. rozdělovací funkce.  

 

 

Obr.48: Postup při sestavení pravděpodobnostních modelů zatíţení z experimentálních dat [28] 

 

6.2.1. Modely kvantitativních charakteristik odezvy 

Jedním z dílčích kroků pro ověření spolehlivosti konstrukce pravděpodobnostními metodami je, jak 

jiţ bylo uvedeno výše, sestavení pravděpodobnostních modelů veličin, které charakterizují odezvu 

konstrukce. Vyšetřovanými veličinami jsou Ku [kN/mm] a fτ,mean [MPa].  

Pro tento úkol bylo pouţito software FReET. 

Pravděpodobnostní modely - histogramy jsou softwarem FReET „upraveny“ nejvhodnějšími 

modely – spojitými funkcemi podle standardního Kolmogorov – Smirnova testu (Obr. 49).
15

 

 

 

 

Obr. 49: Histogram a aproximace spojitou funkcí – software FReET 

                                                           
15

 Dle manuálu k software FReET 

SPOJITÁ FUNKCE 

VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY SPOJITÉ FUNKCE 
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Modely veličin Ku [kN/mm] a fτ,mean [MPa] byly definovány pro soubory dat A, B v rámci 

experimentální čáati disertační práce. 

Soubor A představuje data charakteristik odezvy konstrukce, která nebyla zatíţena faktorem (viz 

Tab. 7). 

Soubor B představuje data charakteristik odezvy konstrukce, která byla zatíţena faktorem (viz 

Tab. 9). 

 

MODEL CHARAKTERISTIKY ODEZVY: Ku [kN/mm] – soubor A 

Model: Histogram/rozdělovací funkce 

 

 

 

Střední hodnota:  334  

Směrodatná odchylka:  146  

Variační koeficient:   - 

Typ rozdělení: Exponenciální 

Tab. 13: Model charakteristiky odezvy Ku [kN/mm] – soubor A nezatíţený faktorem 
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MODEL CHARAKTERISTIKY ODEZVY: Ku [kN/mm] – soubor B
16

 

Model: Histogram/rozdělovací funkce 

 

 

 

 

 

Střední hodnota:  371  

Směrodatná odchylka:  221  

Variační koeficient:   - 

Typ rozdělení: Exponenciální 

Tab. 14: Model charakteristiky odezvy Ku [kN/mm] – soubor B zatíţený faktorem 

 

                                                           
16

 Vzorek P18 byl vyloučen ze souboru 
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MODEL CHARAKTERISTIKY ODEZVY: fτ, mean [MPa] – soubor A 

Model: Histogram/rozdělovací funkce 

 

 

 

 

 

 

 

Střední hodnota:   1,95  

Směrodatná odchylka:     0,394  

Variační koeficient:   - 

Typ rozdělení: Lognormální 

Tab. 15: Model charakteristiky odezvy fτ, mean [MPa] – soubor A nezatíţený faktorem 



74 
 

MODEL CHARAKTERISTIKY ODEZVY: fτ, mean [MPa] – soubor B 

Model: Histogram/rozdělovací funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední hodnota:   1,15  

Směrodatná odchylka:  0,333  

Variační koeficient:  -  

 Typ rozdělení:  Gama   

Tab. 16: Model charakteristiky odezvy fτ, mean [MPa] – soubor B zatíţený faktorem 
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6.2.2. Modely faktoru 

Sledovaný faktor - působení vlhkosti lze povaţovat za časově závislý jev, jehoţ intenzita je v čase 

proměnná. Trvání vlhkosti vyvolává v konstrukci (Kombinovaný stropní nosník vzor č. 19 873) 

změny, které ovlivňují pevnostní a tuhostní charakteristiky lepeného spoje. Současně střídání 

vlhkosti způsobuje destrukci lepeného spoje. Doba trvání, pro kterou je referenční faktor 

vyšetřován je τ = 365 dnů. Pro analýzu faktoru je nutno nejdříve vytvořit příslušné modely.  

Jako referenční faktor je uvaţováno laboratorní prostředí s dobou trvání τREF = 56 dnů.  

Analogicky s postupem při sestavování modelů viz kap. 6.2.1. byly modely generovány softwarem 

FReET. Data byla získána z kontinuálního měření vlhkosti po dobu 1 roku. 

Graf historie faktoru je křivka sestavená z experimentálních dat, přičemţ na ose x jsou vyznačeny 

dny, na ose y jsou přiřazeny hodnoty průměrné vlhkosti vzduchu pro daný den.  

 

a/                                                                                            

b)  

Obr. 50: Aproximace grafu historie časově závislého proměnného faktoru a/ 

na model faktoru (jumb process) b/  

 

vl
h

ko
st

 %
 

dny 
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Modely v čase proměnných faktorů mohou mít charakter stupňovitých funkcí tzv. jumb process, 

které jsou aproximací spojitých náhodných funkcí, popisující daný proměnný faktor [12] (Obr. 50).  

Prostředí, specifikované jako TŘÍDA POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1 je charakterizováno jako 

vnitřní, kdy dřevo nebo materiál na jeho bázi není vystaveno povětrnosti a působení vlhkosti. 

Podmínky přibliţně korespondují s podmínkami TŘÍDY PROVOZU 1 dle ČSN EN 1995-1-1. Data 

byla získána měřením v obytné místnosti vytápěného objektu. 

Prostředí, specifikované jako TŘÍDA POUŢITÍ 2 dle ČSN EN 335-1 je charakterizováno jako 

vnitřní, kdy dřevo nebo materiál na jeho bázi není vystaveno povětrnosti, ale vysoká vlhkost 

okolního prostředí můţe vést k občasnému, ne trvalému zvýšení jeho vlhkosti. Měření bylo 

provedeno v provozní místnosti obytného objektu s přerušovaným vytápěním a s občasným 

nárazovým zvýšením vlhkosti. 

Třída provozu 2 dle dle ČSN EN 1995-1-1 je charakterizována vlhkostí materiálů, která odpovídá 

vlivům prostředí s charakteristikami teplota = 20°C a relativní vlhkost vzduchu = 85% (dřevo má 

vlhkost cca 20%). Změny prostředí, které způsobí vyšší vlhkost materiálů ve třídě provozu 2, 

mohou trvat pouze několik týdnů v roce. Tento typ prostředí se můţe objevovat běţně při realizaci 

a uţívání konstrukcí pozemních staveb a je tedy ţádoucí co nejlépe charakterizovat podmínky, jimţ 

je konstrukce v tomto prostředí vystavena. 

Modely vlhkosti prostředí jsou vyuţitelné také pro účely ověření kalibrace urychlených zkoušek 

stárnutí
17

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Pozn.: vývoj zkoušky umělého stárnutí  v rámci probíhající vědecko – výzkumné aktivity doktorantky.  
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6.2.2.1. Model laboratorního prostředí 

MODEL FAKTORU PRO LABORATORNÍ PROSTŘEDÍ 

Doba trvání: 56 dnů/REFERENČNÍ 

Graf historie faktoru 

 

 

Model: Histogram/Aproximace spojitou funkcí/Jumb process 

 

Střední hodnota (Aproximace spojitou funkcí):   71,464 

Směrodatná odchylka (Aproximace spojitou funkcí):  21,03 

Variační koeficient (Aproximace spojitou funkcí):  0,299 

Typ rozdělení (Aproximace spojitou funkcí):  Rectangular 

Tab. 17: Model laboratorního prostředí 
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6.2.2.2. Model prostředí pro třídu použití 1 a 2 dle ČSN EN 335-1 

 

 

Obr. 51: Graf historie faktoru – průměrná denní R.V.[%] ve TŘÍDĚ POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1  

 

 

Obr. 52: Graf historie faktoru – průměrná denní R.V.[%] ve TŘÍDĚ POUŢITÍ 2  

dle ČSN EN 335-1 
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MODEL FAKTORU – TŘÍDA POUŽITÍ 1 dle ČSN EN 335-1 

Doba trvání: 365 dnů 

Model: Histogram/Aproximace spojitou funkcí/Jumb process 

 

Model: Histogram/Aproximace spojitou funkcí/Jumb process 

 

 

Střední hodnota:   56,208 

Směrodatná odchylka:  8,598 

Variační koeficient:  0,152 

 Typ rozdělení:  Exponenciální 

Tab. 18: Model faktoru – TŘÍDA POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1 
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MODEL FAKTORU – TŘÍDA POUŽITÍ 2 dle ČSN EN 335-1 

Doba trvání: 365 dnů 

Model: Histogram/Aproximace spojitou funkcí/Jumb process 

 

Model: Histogram/Aproximace spojitou funkcí/Jumb process 

 

 

Střední hodnota:  72,430 

Směrodatná odchylka:  11,901 

Variační koeficient:  0,164 

 Typ rozdělení:  Gumbelovo min EV I 

Tab. 19: Model faktoru – TŘÍDA POUŢITÍ 2 dle ČSN EN 335-1 
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6.3. Analýza vlivu faktoru  

Analýza vlivu faktoru spočívá v testování zatíţeného souboru. Soubor testujeme na odezvu, o které 

předpokládáme, ţe je závislá na intenzitě, resp. na existenci faktoru. O faktoru můţeme prohlásit, 

ţe má vliv na odezvu, prokáţeme –li, ţe střední hodnota odezvy, odpovídající různým úrovním 

faktoru se liší [29]. 

Pro účely disertační práce (experiment má charakter studijních zkoušek) jsou porovnávány dva 

soubory. Soubor A jako nezatíţený faktorem a soubor B jako zatíţený faktorem na jedné úrovni.  

V experimentální části práce byly zkoušky nastaveny jako jednoparametrické a zátěţovým 

faktorem byla zvýšená vlhkost.  

Experimentálně byla vyšetřena odezva konstrukce na mechanické zatíţení smykem.  

Kromě kvalitativního vyhodnocení (viz kap.5) byla zjišťována dvě kvantitativní kritéria pro 

hodnocení odezvy konstrukčního vzorku: 

 MODUL POSUNUTÍ = Ku [kN/mm] 

 Střední pevnost lepeného spoje ve smyku  fτ, mean=Fmax/A [MPa] 

 

 

 

Obr. 53: Porovnání středních hodnot odezvy Ku - soubor A jako nezatíţený faktorem a soubor B 

jako zatíţený faktorem na jedné úrovni. 
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Obr. 54: Porovnání středních hodnot odezvy fτ,mean soubor A jako nezatíţený faktorem a soubor B 

jako zatíţený faktorem na jedné úrovni. 

 

 

Z  Obr. 53 a 54 je zřejmé, ţe vyšetřovaný faktor má vliv na odezvu charakterizovanou veličinami 

Ku a fτ,mean a má smysl pokračovat v teoretické analýze vlivu faktoru pro bliţší kvantifikaci na 

odezvu. Vyšetřovaný faktor má, (viz kap. 6.2.) charakter proměnné a časově závislé funkce. 

 

6.3.1. Pravděpodobnostní analýza faktoru 

 Pouţitím axiomu teorie pravděpodobnosti [12, 17]: 

 

0 ≤ P(A) = m/n ≤ 1 přičemţ:  m ≤ n                  (30) 

 

lze analyzovat pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru ve faktoru obecném, 

reprezentovaném například modelem prostředí.  

Pro analýzu faktoru jsou nalezeny distribuční funkce Φ(x). Hustota pravděpodobnosti je derivací 

distribuční funkce [12, 17]: 

 

φ(x)= d Φ(x)/dx              (31)    
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Hustota pravděpodobnosti je plocha vymezená osou x a křivkou hustoty pravděpodobnosti (Obr. 

55). 

 

 

Obr. 55: Hustota pravděpodobnosti a křivka hustoty pravděpodobnosti  

 

6.3.2. Pravděpodobnostní analýza vlivu faktoru 

Vliv faktoru (vlhkosti) na účinnost a spolehlivost nového typu spřaţení můţe být vyjádřen formou 

MÍRY DEGRADACE: 

 

KEXP = γP(Rdeg / R0)              (32) 

 

Kde: 

KEXP míra degradace 

γP koeficient spolehlivosti - pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru v daném prostředí 

Rdeg charakteristická hodnota vlastnosti odvozená testováním souboru zatíţeného faktorem 

R0 charakteristická hodnota vlastnosti odvozená testováním souboru nezatíţeného faktorem 

 

Chrakteristickými hodnotami vlastností Rdeg, R0 jsou střední hodnoty
18

 modelů (μ-hodnoty) 

sledovaných charakteristik odezvy Ku [kN/mm], fτ,mean [MPa] souborů A,B (kap.6.2.1.).
19

  

Poměr Rdeg / R0 vyjadřuje vliv referenčního faktoru na intenzitu odezvy, pomocí koeficientu 

spolehlivosti γP je intenzita odezvy vztaţena k vyšetřovanému prostředí. 

Koeficient spolehlivosti γP je střední hodnota
20

 distribuční funkce pravděpodobnosti výskytu 

referenčního faktoru ve vyšetřovaném modelu prostředí pro τ = 365 dní. 

                                                           
18

 Pro účely vyhodnocení experimentu v rámci disertační práce 
19

 V pravděpodobnostní analýze jsou místo středních hodnot pouţity příslušné pravděpodobnostní modely 
20

 Pro účely vyhodnocení experimentu v rámci disertační práce 

KŘIVKA HUSTOTY PRAVDĚPODOBNOSTI 

= DISTRIBUČNÍ FUNKCE 
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ANALÝZA VLIVU FAKTORU  

Ku, DEG/ Ku, 0 [kN/mm] 

Model: Histogram/Aproximace spojitou funkcí 

 

 

 

 

 

 

Střední hodnota:   1,257 

Směrodatná odchylka:  0,848 

Variační koeficient:  0,6746 

Rozdělovací funkce:  Gama (3 parametrické) 

Tab. 20: Vliv referenčního faktoru na intenzitu odezvy Ku[kN/mm] 
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ANALÝZA VLIVU FAKTORU  

fτ,mean, DEG/ fτ,mean, 0 [MPa] 

Model: Histogram/Aproximace spojitou funkcí 

 

 

 

 

 

 

Střední hodnota:   0,615 

Směrodatná odchylka:  0,225 

Variační koeficient:  0,366 

Rozdělovací funkce:  Gama (2 parametrické) 

Tab. 21: Vliv referenčního faktoru na intenzitu odezvy fτ,mean[MPa] 
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Analýza vlivu faktoru Tab. 20, 21 prokázala vliv vlhkosti na sledované charakteristiky spřaţení. 

Modul posunutí Ku vlivem faktoru roste. Lepený spoj křehne, projevuje se zde zejména vliv 

adhezívního porušení lepeného spoje. Střední pevnost lepeného spoje ve smyku fτ, mean klesá
21

, 

projevuje se zde degradace vytvrzené vrstvy lepidla, pravděpodobně hydrolýza polyuretanů.
22

  

 

 

ANALÝZA VLIVU FAKTORU  

Pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru v prostředí charakterizovaném jako 

TŘÍDA POUŽITÍ 1 dle ČSN EN 335-1 

 

 

 

 

Hustota pravděpodobnosti: 0,99  

Střední hodnota distribuční funkce: 0,865 

Tab. 22: Pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru v prostředí charakterizovaném jako 

TŘÍDA POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1 

 

                                                           
21

 Literatura [10] uvádí pokles pevnosti lepených spojů hliníku PU lepidly vlivem povětrnostního stárnutí 

přibliţně 50% v prvních 4 měsících, poté se pokles pevnosti zastavuje (dlouhodobý expoziční test). 

22
 Nutno potvrdit  nebo vyvrátit analytickými metodami v rámci dalšího výzkumu 
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Pravděpodobnostní analýzou (Tab. 22) byla potvzena vhodnost kalibrace laboratorního prostředí 

pro prostředí charakterizované jako TŘÍDA POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1, neboť hustota 

pravděpodobnosti výskytu referenčního faktoru je 0,99  (tzn. 99% „šance“, ţe laboratorní prostředí 

je obsaţeno ve sledovaném prostředí). Současně střední hodnota distribuční funkce je 0,865 ≤ 1, 

coţ znamená, ţe laboratorní prostředí je vzhledem k výskytu a intenzitě vlhkosti „tvrdší“ neţ 

skutečné prostředí a laboratorní zkouška je na straně bezpečné. 

Koeficient spolehlivosti pro TŘÍDU POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1 je moţno stanovit touto střední 

hodnotou, tzn. γP = 0,9. 

 

ANALÝZA VLIVU FAKTORU  

Pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru v prostředí charakterizovaném jako 

TŘÍDA POUŽITÍ 2 dle ČSN EN 335-1 

 

 

 

 

 

Hustota pravděpodobnosti: 0,99 

Střední hodnota distribuční funkce: 1,128 

Tab. 23: Pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru TŘÍDA POUŢITÍ 2 dle ČSN EN 335-1 

 

 



88 
 

 

ANALÝZA VLIVU FAKTORU  

Pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru v prostředí charakterizovaném jako 

TŘÍDA POUŽITÍ 2 dle ČSN EN 335-1 – dílčí dekáda τ=56 dnů 

 

 

 

Hustota pravděpodobnosti:  0,99 

Střední hodnota distribuční funkce: 1,1296 

Tab. 24: Pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru TŘÍDA POUŢITÍ 2 dle ČSN EN 335-1, 

dílčí dekáda 

 

Analýza vhodnosti kalibrace laboratorního prostředí pro TŘÍDU POUŢITÍ 2 dle ČSN EN 335-1 

(Tab. 23) je méně příznivá. Střední hodnota distribuční funkce je 1,128 ≥ 1, coţ znamená, ţe 

realizovaná laboratorní zkouška dostatečně nezohledňuje výskyt vlhkosti v daném prostředí a musí 

být pro další experimenty upravena.  

Pro upřesnění byla analýza provedena také pro jednotlivé dekády  (Tab. 24). Také tato podrobná 

analýza potvrdila nevhodnost kalibrace laboratorní zkoušky pro prostředí charakterizované jako 

TŘÍDA POUŢITÍ 2 dle ČSN EN 335-1. 

Koeficient spolehlivosti γP tedy nelze, na základě realizovaných experimentů, pro TŘÍDU 

POUŢITÍ 2 dle ČSN EN 335-1 stanovit. Zkouška není na straně bezpečné a pro další testování 

musí být upravena. 
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7. Závěry a doporučení pro další výzkum 

Dřevobetonové konstrukce jsou perspektivním typem hybridních kompozitních konstrukcí a jsou 

pouţívány v pozemním stavitelství ve stropních konstrukcích, v konstrukcích ztuţujících stěn, ve 

střešních konstrukcích, apod. Dřevobetonové spřaţené konstrukce se pouţívájí také v mostním 

stavitelství. Pro navrhování dřevobetonových konstrukcích neexistuje jednotný normativní postup. 

Navrhování tohoto typu konstrukcí je realizováno na základě různých typů analýz, které jsou 

následně ověřovány experimentálně. Analýzy pouţívané v současné době různými autory vykazují 

většinou značný rozptyl teoretických a experimentálních dat, coţ generuje otázku vhodnosti 

pouţitých analýz či experimentů. 

Dřevobetonové konstrukce, a zejména problematika jejich spolehlivosti vzhledem k trvanlivosti je 

dosud málo prozkoumána. V ČR dosud nebyla na toto téma publikována ţádná původní odborná 

stať (mimo překlady a citace zahraničních autorů).  

Technologie spřaţení pomocí vlepované ocelové perforované lišty, tak, jak je navrţena v 

Kombinovaném stropním nosníku vzor č. 19 873 je novým typem spřaţení, které nebylo v rámci 

úvodních studií jednoznačně technologicky definováno.  

V rámci disertační práce byly poprvé objasněny a definovány některé degradační děje, které jsou 

v této typově nové konstrukci vyvolány působením vlhkosti. Tyto degradační děje významně 

ovlivňují její spolehlivost. Závěry disertační práce jsou relevantní pro další vývoj nového typu 

spřaţení v Kombinovaném stropním nosníku vzor č. 19 873. 

Disertační práce dokladuje důleţitost prověřování trvanlivosti konstrukcí, zvláště konstrukcí 

nových a neznámých, jiţ ve fázi vývoje a návrhu.  

Pro výrobu vzorků za účelem ověření pevnostních a tuhostních charakteristik, technologického 

postupu a materiálové kompatibility byla poţita jednosloţková polyuretanová reaktivní lepidla 

PURBOND
®
, 66A, PRO 40P. Deklarované vlastnosti pouţitých lepidel jako jsou schopnost adheze 

a vodovzdornost byly předpokladem pro jejich úspěšné pouţití v konstrukčním lepeném spoji 

dřevo - ocel. Vzorky vykazovaly v rámci testování souboru A (soubor vzorků nezatíţených 

zvýšenou vlhkostí) dobré parametry tuhosti spřaţení a současně uspokojivou schopnost relaxace, 

která je podmínkou existence spřaţení v rámci kompozitní dřevobetonové konstrukce.  

Při zatěţování konstrukčních prvků zvýšenou vlhkostí ve čtyřech 14-denních cyklech se podařilo 

detekovat kritický prvek konstrukce, definovat vady a poruchy a jejich význam pro spolehlivost 

konstrukce. Kritickým prvkem v ověřované hybridní spřaţené dřevobetonové konstrukci je lepený 

spoj ocel – dřevo. Střídání vlhkosti a přímé působení vody na konstrukční prvek jsou příčinou 

výrazného ovlivnění pevnosti lepeného spoje ve smyku, přičemţ nezáleţí na způsobu přípravy 

povrchu ocelové lišty, coţ je v souladu s poznatky z odborné literatury [10]. Co ale je ovlivněno 

způsobem přípravy povrchu ocelové lišty před lepením, je charakter porušení lepeného spoje, kdy 

vzorky, u nichţ byl povrch ocelové lišty čištěn přípravky s obsahem tenzidů vykazovaly větší 
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procento adhezního porušení, neţ vzorky, u kterých byl povrch oceli čištěn acetonem.  Adhezní 

porušení je neţádoucí také z důvodu ochrany ocelové lišty před korozí, kdy lepidlo účinně chrání 

ocel před korozí, dokud nenastane adhezní porušení lepeného spoje a následné pronikání vlhkosti 

k nechráněnému povrchu oceli. 

Lepený spoj ocel – dřevo, pro jehoţ konstrukci je pouţito testovaných polyuretanových 

jednosloţkových lepidel, není odolný proti zvýšené vlhkosti a příleţitostnému působení vody na 

daný konstrukční prvek, přičemţ vodovzdornost pouţitého lepidla nehraje roli. 

Výsledky experimentů jednoznačně potvrdily, ţe současným působením mechanického zatíţení a 

vody (vlhkosti) se mění charakter porušení lepeného spoje z kohezního na adhezní, coţ je 

v souladu s literaturou [10].  

Na závěr je nutno konstatovat, ţe nový typ spřaţení, tak jak je konstrukčně definován v kap. 3.1.3. 

a technologicky definován v kap. 5.1. není spolehlivý pro uţívání ve stavebních konstrukcích, které 

jsou vystaveny vyšší vlhkosti. 

Doporučení pro další vývoj Kombinovaného stropního nosníku vzor č. 19 873: 

 Změnit geometrii a uspořádání konstrukce, prohloubit zářez pro uloţení vlepené ocelové 

lišty tak, aby lepený spoj byl co nejméně ovlivněn gradientem vlhkosti dřeva, popř. zváţit 

a ověřit moţnost doplnit lištu dalším, záloţním kotevním systémem 

 Pouţívat modifikovaná lepidla s cílem eliminovat projevy hydrolýzy polyuretanů, popř. 

ověřit moţnost pouţití jiných, vhodných lepidel 

 Uţívání konstrukce omezit na TŘÍDU POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1 - jako prostředek 

primární ochrany 

 Pro eliminaci objemových změn dřeva pouţít vhodné chemické přípravky – jako 

prostředek sekundární ochrany 

 Kompletaci konstrukce, zejména realizaci lepených spojů je nutné provádět jen 

v podmínkách, které jsou definovány procesem řízení jakosti výrobního procesu a nelze je 

provádět v podmínkách staveniště 

Jako vhodné a účelné pro proces hodnocení účinnosti spřaţení v Kombinovaném stropním nosníku 

vzor č. 19 873 se jeví potřeba definovat současně více parametrů spřaţení: 

 Tuhostní charakteristiku MODULU POSUNUTÍ Ku [kN/mm] 

 Střední pevnost lepeného spoje ve smyku  fτ, mean [MPa] 

 Kvalitativní hodnocení – typ porušení lepeného spoje dle ČSN ISO 10365 

neboť hodnocení účinnosti spřaţení na základě jedné charakteristiky můţe vést k zavádějícím 

závěrům. 
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Uspořádání protlačovací zkoušky tak, jak byla realizována v disertační práci, při pouţití postupu 

dle EN 26891 je podmíněně vhodné. Vhodné a účelné je zejména z důvodu moţnosti srovnání 

výsledků s jinými typy spřaţení (pokud na jejich ověření bylo pouţito stejné normy). Pro další 

experimentální výzkum doporučuji změnit způsob odečítání deformací během zatěţování, popř. 

změnit rychlost zatěţování. 

V teoretické části práce byly zejména definovány pravděpodobnostní modely, které lze pouţít pro 

další vývoj Kombinovaného stropního nosníku vzor č. 19 873. Dále byly vytvořeny analytické 

modely pro predikci spolehlivosti spřaţení vzhledem k vlivům vlhkosti. Pravděpodobnostní 

metodou byla ověřena laboratorní zkouška stárnutí a její vhodnost pro predikci spolehlivosti 

spřaţení pro různé typy prostředí dle ČSN EN 335-1. 

Urychlená zkouška stárnutí pouţitá v experimentální části disertační práce je vhodná pro predikci 

vlivů prostředí, které je charakterizováno jako TŘÍDA POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1. Pro jiné 

typy prostředí musí být zkouška upravena. 

V oblasti vývoje stavebních konstrukcí je úloha technického experimentu nezanedbatelná. 

Syntézou experimentu, analýzy a zkušeností lze dosáhnout vytyčených cílů, podmínkou je však 

účinná mezioborová spolupráce. 
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nosníku – vzor č. 19 873 

Tab. 11: Doporučené minimální hodnoty indexu spolehlivosti β (mezní stavy únosnosti) dle ČSN 

EN 1990 

Tab. 12: Vztah mezi Pf a β dle ČSN EN 1990 

Tab. 13: Model charakteristiky odezvy Ku [kN/mm] - soubor A 

Tab. 14: Model charakteristiky odezvy Ku [kN/mm] - soubor B 

Tab. 15: Model charakteristiky odezvy fτ, mean [MPa] – soubor A 

Tab. 16: Model charakteristiky odezvy fτ, mean [MPa] – soubor B 

Tab. 17: Model laboratorního prostředí 

Tab. 18: Model faktoru – TŘÍDA POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1 

Tab. 19: Model faktoru – TŘÍDA POUŢITÍ 2 dle ČSN EN 335-1 

Tab. 20: Vliv referenčního faktoru na intenzitu odezvy Ku [kN/mm] 

Tab. 21: Vliv referenčního faktoru na intenzitu odezvy fτ, mean [MPa] 
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Tab. 22: Pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru v prostředí charakterizovaném jako 

TŘÍDA POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1 

Tab. 23: Pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru v prostředí charakterizovaném jako     

TŘÍDA POUŢITÍ 2 dle ČSN EN 335-1 

Tab. 24: Pravděpodobnost výskytu referenčního faktoru v prostředí charakterizovaném jako 

TŘÍDA POUŢITÍ 2 dle ČSN EN 335-1, dílčí dekáda 
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12. Přílohy 

A – Zkušební protokoly (výběr z 23 zkušebních protokolů) 

A1 Smyková zkouška spoje vzorek P3  

A2 Smyková zkouška spoje vzorek P5  

A3 Smyková zkouška spoje vzorek P11  

A4 Smyková zkouška spoje vzorek P19  

 

B – Technické a bezpečnostní listy 

B1 Lepidlo PURBOND© - bezpečnostní list 

B2 Lepidlo 66A – technický list 

B3 Lepidlo PRO 40P – technický list 

 

 

 

 


