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Abstrakt 

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.  

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

nový typ spřaţení. Byl definován kritický prvek nové konstrukce a 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. 

 

Klíčová slova: 

Dřevobetonová konstrukce, vlepované spřahovací prostředky, smyková zkouška, degradace, 

trvanlivost 

 

Abstract 

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 modulus 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.  

 

Key words: 

Timber-Concrete beam, glued-in connections, shear – test, degradation, durability 
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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 konstrukcí. Mezi perspektivní kompozitní konstrukce ve stavebnictví 

můţeme jednoznačně zařadit spřaţené ocelobetonové a dřevobetonové  konstrukce, tento 

typ konstrukcí je v současnosti uplatňován v pozemním a 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. 

Kvalita, resp. účinnost spřaţení mezi ţelezobetonovou deskou a dřevěným (ocelovým) 

nosníkem je všeobecně chápána jako hlavní faktor pro hodnocení synergického účinku 

sloţek v kompozitní konstrukci.  

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. 

 

 
 

 

                                                           
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.  

Kompilativní a komparativní část práce: 

 Je zaměřena zejména na nové poznatky v dané problematice 

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

problematikou 

 Vymezuje nový typ konstrukce vzhledem ke stávajícím, známým typům 

dřevobetonových spřaţených konstrukcí 

Experimentální část práce je zaměřena na: 

 Provedení statických smykových  zkoušek pro nový typ spřaţení na konstrukčních 

vzorcích 

 Návrh a provedení urychlených zkoušek stárnutí konstrukčních vzorků v laboratorních 

podmínkách. Cílem je vyhodnocení 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 vlhkostí 

Teoretická část práce je zaměřena na: 
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 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 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 – vzor č. 19 873 tak, aby bylo 

moţno zahájit výrobu experimentální stropní konstrukce. 

 

3. Dřevobetonové konstrukce a jejich použití 

 

Dřevobetonovou konstrukci můţeme charakterizovat jako kompozitní konstrukci. Jako první 

si nechal patentovat dřevobetonovou spřaţenou konstrukci Paul Müller v roce 1921 [32]. 

V roce 1930 švýcarský inţenýr Otto Schaub patentoval různé typy spojení
2
 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.  

Hlavní současné směry výzkumu a vývoje v oblasti 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 konstrukce 

 Výzkum v oblasti chování dřevobetonových konstrukcí v závislosti na zatíţení a 

vlivech prostředí 

 Snaha zjednodušit navrhování a posuzování dřevobetonových konstrukcí a zavést do 

systému Eurokódů jednotnou metodiku 

                                                           
2
 Např.: zářezy v horním líci dřevěného trámu, vruty, třmeny z betonářské výztuţe, smykové zaráţky [32] 
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 Výzkum v oblasti chování dřevobetonových konstrukcí při mimořádných událostech 

(poţár, zemětřesení)  

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. 1). 

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.  

 

 

  

Obr. 1:  Příklady pouţití dřevobetonových spřaţených 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 
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4. 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, kde 

je charakterizováno jako typ spřahovacího prostředku zajišťující tuhé spřaţení [34, 35]. 

Kombinovaný stropní nosník - uţitný vzor č. 19 873 (Obr. 2) 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.  

Lišta má v horní části svého profilu kruhové otvory, kterými je při montáţi stropní konstrukce 

protaţena výztuţ (Obr. 3), 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. 

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

výztuţí v poli spojité ţelezobetonové desky a následně je ţelezobetonová deska 

vybetonována.  

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.  

 

 

 

 

Obr. 2:  Kombinovaný stropní nosník - vzor č. 19 873 

 

OCELOVÁ PERFOROVANÁ 

SPŘAHOVACÍ LIŠTA 

STROPNICE Z LEPENÉHO 

LAMELOVÉHO DŘEVA 

LEPENÝ SPOJ 
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Obr. 3:  Realizace spřaţení – výztuţ protaţená otvory v ocelové perforované liště 

 

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.  

 

5. Navrhování, výpočet a posuzování dřevobetonových konstrukcí – 

současný stav poznání 
 

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 spřaţených 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) 



11 
 

 

Ve skutečnosti je obtíţné takovou konstrukci navrhnout, pokud budeme tuto inţenýrskou 

úlohu řešit napříč spektrem všech výše uvedených norem.  

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. Tento zjednodušený výpočet na základě γ-analýzy  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. 

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

prostředky je zobecněná teorie WINKLEROVA PRUŽNÉHO PODLOŽÍ. Winklerovo podloţí 

jako alalýzu pouţil L.A.Bathon a M. Graf [1] pro navrhování dřevobetonového spřaţeného 

stropního prvku s vlepovanou ocelovou lištou.  

 

6. Vlivy prostředí z hlediska navrhování dřevobetonových konstrukcí – 

současný stav poznání 
 

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

zajištění bezpečnosti, pouţitelnosti a trvanlivosti. Přijatelné úrovně bezpečnosti, pouţitelnosti 

a trvanlivosti mohou být zajištěny navrhováním konstrukcí podle Eurokódů a zavedením 

managementu jakosti při jejich realizaci.  

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 ověřených dat. 
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Pro řešení této problematiky v oboru navrhování dřevobetonových konstrukcí 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. 

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

vlhkosti v dřevobetonové spřaţené konstrukci vytvořili, a v roce 2006 publikovali 

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

testy. Analýza navazuje na předchozí výzkumy a experimenty Torattiho [37].  

Jako jeden z prvních publikoval závěry experimentálního ověření trvanlivosti vlepovaných 

spřahovacích prostředků  Roberto Capozucca [4]. 

 

7. Experimentální analýza -  stanovení modulu posunutí pro spřahovací 

prostředky v Kombinovaném stropním nosníku vzor č. 19 873 
 

Únosnost a pouţitelnost dřevobetonových kompozitních konstrukcí je závislá na parametrech 

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

spřahovací prostředky) nebo, častěji, jsou ověřovány experimentálně.  

Způsob experimentálního ověření tuhosti spřaţení není jednoznačně normativně určen. 

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

MODUL POSUNUTÍ) Ku [N/mm]. Tato charakteristika kvantifikuje odolnost spřahovacích 

prostředků proti vzájemnému posunu mezi dřevěnou a betonovou částí spřaţeného průřezu. 

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 

 ČSN EN 1994 Navrhování spřaţených ocelobetonových konstrukcí 

Pro experimentální stanovení tuhostní charakteristiky tzv. MODULU POSUNUTÍ = Ku 

[N/mm] nového typu spřaţení v Kombinovaném stropním nosníku vzor č. 19 873 bylo 

pouţito postupu dle ČSN EN 26891.   
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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, které vychází z experimentů Ceccottiho [6]. Pro 

experimentální program disertační práce bylo vyrobeno celkem 23 ks (vyhodnoceno 21 ks) 

vzorků (Obr. 4). 

 

 

 

Obr. 4: Tvar vzorků pro experimentální ověření nového typu spřaţení  

v Kombinovaném stropním nosníku - vzor č. 19 873 

 

 

Vzorky byly zatěţovány aţ do porušení. 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 (Obr. 5) 

 síla a deformace při porušení 

 způsob porušení vzorku 

 

Všechny vzorky se porušily v lepeném spoji dřevo – ocel. Charakter porušení lepených spojů 

byl vyhodnocen dle ČSN ISO 10365. 
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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. 1: Výsledky smykových zkoušek soubor A – nezatíţený faktorem 

 

 

 

Obr. 5: Idealizovaný diagram zatíţení – posunutí vzorek P 13: w=průměrné posunutí, 

w2=posunutí v pravostranném lepeném spoji, w1=posunutí v levostranném lepeném spoji 
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8. Experimentální analýza pro ověření účinků od působení vlivů 

prostředí pro spřažení v Kombinovaném stropním nosníku  - vzor č. 

19 873 
 

V současné době není experimentální ověřování trvanlivosti konstrukcí a konstrukčních dílců 

nijak normativně upraveno.  

Typů 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. 

 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.   

 

Na základě výsledků smykových zkoušek 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 vzorku) 

vlhkostí.  

Pro ověření účinků prostředí (vlhkosti) 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 vystaveny cyklickému zatěţování vlhkostí v laboratoři.  

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

a běţného R.V. = 50+-5% prostředí.  
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Po ukončení 4.fáze byly na 1.skupině vzorků: P4, P5, P9, P10 pozorovány poruchy: 

 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  

U skupiny vzorků: P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23 byly na všech vzorcích pozorovány 

poruchy: 

 Rozsáhlá koroze lišty 

 Trhliny ve dřevě patrné na líci profilu po celé výšce průřezu 

 Změny zbarvení dřeva 

Všechny vzorky byly následně očištěny, uloţeny do bednění a vybetonovány a po min. 28 

dnech byly na vzorcích postupně provedeny smykové zkoušky. 

 

č.vzorku Fest [kN] Fmax [kN] Ku [kN/mm] A [mm2] fτ [MPa]
3
 

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. 2: Výsledky smykových zkoušek pro vzorky – soubor B – zatíţený faktorem 

                                                           
3
 fτ,mean  střední pevnost lepeného spoje ve smyku [MPa]  
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U vzorků P4, P5, P9, P10 byly pozorovány rozdíly ve výsledné pevnosti lepených spojů a 

v charakteru porušení lepeného spoje. 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. 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.6) 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. 6: Adhezní porušení lepeného spoje s prostupující korozí – vzorek P22 

 

 

Při procesu odezvy konstrukce na zatíţení se v lepeném spoji současně rozvíjejí procesy 

destrukce a relaxace napětí. 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 [10]. Obvykle je pevnost 

lepeného spoje vyjádřena jako tzv. střední pevnost lepeného spoje, coţ je poměr síly potřebné 
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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
4
 je proto kritérium poţadované pevnosti 

lepeného spoje kombinováno s kvalitativním hodnocením způsobu porušení lepeného spoje. 

 

9. 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. Účinky vlhkosti na nový typ spřaţení jsou vyjádřeny 

formou KEXP = míra degradace.  

Pro pravděpodobnostní modelování veličin byl pouţit software FReET. 

Pravděpodobnostní modely jsou sestaveny pro relevantní veličiny Ku [kN/mm] a fτ,mean [MPa] 

a byly definovány pro soubory A, B. 

Soubor A představuje data charakteristik odezvy konstrukce, která nebyla zatíţena faktorem  

Soubor B představuje data charakteristik odezvy konstrukce, která byla zatíţena faktorem 

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 jsou porovnávány dva soubory, soubor A jako nezatíţený faktorem 

a soubor B jako zatíţený faktorem na jedné úrovni. 

Vliv faktoru (vlhkosti) na účinnost a spolehlivost nového typu spřaţení můţe být vyjádřen 

formou MÍRY DEGRADACE: 

 

KEXP = γP (Rdeg / R0)   

 

Kde: 

KEXP míra degradace 

                                                           
4
 Např. ČSN EN 386 
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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
5
 modelů (μ-hodnoty) 

sledovaných charakteristik odezvy Ku [kN/mm], fτ,mean [MPa] souborů A,B.  

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
6
 distribuční funkce pravděpodobnosti výskytu 

referenčního faktoru ve vyšetřovaném modelu prostředí pro τ = 365 dní. 

 

 

 

 

Obr. 7: Porovnání středních hodnot odezvy Ku - soubor A jako nezatíţený faktorem  

a soubor B jako zatíţený faktorem na jedné úrovni. 

                                                           
5
 Pro účely vyhodnocení experimentu v rámci disertační práce 

6
 Pro účely vyhodnocení experimentu v rámci disertační práce 
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Obr. 8: Porovnání středních hodnot odezvy fτ,mean soubor A jako nezatíţený faktorem  

a soubor B jako zatíţený faktorem na jedné úrovni. 

 

10.   Závěry a doporučení pro další výzkum 

 

Dřevobetonové konstrukce jsou perspektivním typem 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.  
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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 

ovlivňují její spolehlivost. Závěry disertační práce jsou relevantní pro další vývoj nového typu 

spřaţení v Kombinovaném stropním nosníku vzor č. 19 873. 

Pro výrobu vzorků za účelem ověření pevnostních a tuhostních charakteristik, 

technologického postupu výroby a materiálové kompatibility byla poţita jednosloţková 

polyuretanová reaktivní lepidla. 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 přípravkem s obsahem tenzidů vykazovaly větší 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. disertační práce není spolehlivý pro uţívání ve 

stavebních konstrukcích, které jsou vystaveny vyšší vlhkosti. 
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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 [N/mm] 

 Střední pevnost lepeného spoje ve smyku  fτ, mean=Fmax/A [MPa] 

 Kvalitativní hodnocení – typ porušení lepeného spoje dle ČSN ISO 10365 

neboť hodnocení účinnosti spřaţení na základě jedné charakteristiky můţe vést k zavádějícím 

závěrům. 

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. Byly vytvořen analytický 

model pro predikci spolehlivosti spřaţení vzhledem k vlivům vlhkosti.  

Urychlená zkouška stárnutí je vhodná pro určení vlivů prostředí, které je charakterizováno 

jako TŘÍDA POUŢITÍ 1 dle ČSN EN 335-1. Pro jiné typy prostředí musí být zkouška 

upravena. 
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