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Abstrakt:
Disertaþní práce se zabývá stanovením míry vhodnosti uplatnČní vláken s vysokou
pevností na bázi uhlíku pro aplikace v nosnících ze smrkového dĜeva namáhaných
pĜedevím ohybem. Vhodnost pouití uhlíkových vláken ve formČ tkaniny je stanovena
prĤkaznými destruktivními zkoukami a MKP modelovou analýzou. PĜi zkoukách jsou
stanoveny mezní hodnoty maximálního zatíení kolmo ke smČru podélné osy nosníkĤ
vyztuených pĜilepenou uhlíkovou tkaninou a pĜedepjatou uhlíkovou tkaninou s
adhezivem na bázi epoxidové pryskyĜice a polyuretanu. Na základČ porovnání výsledkĤ
MKP modelu a destruktivních zkouek lze prokázat, e daný typ tkaniny na bázi uhlíku
v kombinaci se zvoleným typem adheziva je vhodný pro úþel vyztuování dĜevČných
nosníkĤ, z hlediska zvýení zjitČných pevnostních parametrĤ.

Klíþová slova:
dĜevČný nosník, vyztuení, uhlíková tkanina, MKP modely

Abstract:
Dissertation thesis is focused on determination appropriateness rate of high strength
carbon-based fibers application for use in construction beams made of spruce wood
mainly stressed by bending. The suitability of carbon fibers use in fabrics form is
determined by conclusive destructive testing and FEM analysis model. In tests are
limiting maximum loads perpendicular to longitudinal axis of construction beams
reinforced with simply bonded-on carbon fabrics and pre-strained carbon fabrics with
adhesives based on epoxy resins and polyurethanes based. Confronting comparison
results of the FEM model and destructive tests can be demonstrated detections of fabrics
based on carbon in combination with selected type of adhesive is appropriate for
purpose of reinforcing construction beams in order to increase detected strength
parameters.

Key words:
wood beam, reinforcement, carbon fabric, FEM models
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ϱ͘ϭ yWZ/DEd>E1D \E1͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ
ϱ͘ϭ͘ϭ

^ƚĂŶŽǀĞŶşŶĢŬƚĞƌǉĐŚŵĞĐŚĂŶŝĐŬǉĐŚǀůĂƐƚŶŽƐƚşĚůĞ^EEϰϬϴ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ

ϱ͘ϭ͘Ϯ

EĄǀƌŚǌŬƵƓĞďŶşĐŚƚĢůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ 

ϱ͘ϭ͘ϯ

^ƚĂŶŽǀĞŶşŚƵƐƚŽƚǇĚƎĞǀĂǌŬƵƓĞďŶşĐŚƚĢůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϴ

ϱ͘ϭ͘ϰ

<ůŝŵĂƚŝǌĂĐĞǌŬƵƓĞďŶşĐŚƚĢůĞƐƉƎĞĚǀǇǌƚƵǎĞŶşŵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬ

ϱ͘ϭ͘ϱ

WƎşƉƌĂǀĂĂŶĂůĞƉĞŶşƵŚůşŬŽǀĠƚŬĂŶŝŶǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬ

ϱ͘ϭ͘ϱ͘ϭ

WƎĞĚĞƉŶƵƚşƵŚůşŬŽǀĠƚŬĂŶŝŶǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϮ 

ϱ͘ϭ͘ϲ

ŬƵƓĞďŶşŵĞƚŽĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϯ 

ϱ͘Ϯ ^dd/^d/<WZKsE1d͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϰ
ϱ͘Ϯ͘ϭ

EŽƌŵĄůŶşƌŽǌĚĢůĞŶşēĞƚŶŽƐƚŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ

ϱ͘Ϯ͘Ϯ

dĞƐƚŽǀĂĐşŚǇƉŽƚĠǌǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ 

ϱ͘Ϯ͘ϯ

sǇůŽƵēĞŶşĞǆƚƌĠŵŶşĐŚŚŽĚŶŽƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ

ϱ͘Ϯ͘ϰ

ŶĂůǉǌĂƌŽǌƉƚǇůƵͲEKs͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ

ϱ͘Ϯ͘ϱ

dƵŬĞǇŽǀĂŵĞƚŽĚĂŵŶŽŚŽŶĄƐŽďŶĠŚŽƉŽƌŽǀŶĄǀĄŶş͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϳ

ϱ͘ϯ dKZd/<|s|WKd͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
ϱ͘ϯ͘ϭ

DĞƚŽĚĂŶĄŚƌĂĚŶşĐŚƉƌƽƎĞǌƽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ

ϱ͘ϰ DK>KsE>|͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ
ϱ͘ϰ͘ϭ

ϲ

WŽƉŝƐǀǉƉŽēƚŽǀĠŚŽŵŽĚĞůƵǀǇƚǀŽƎĞŶĠŚŽƉŽŵŽĐşD<W͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ

ϱ͘ϰ͘ϭ͘ϭ

DŽĚĞů'ĞŽŵĞƚƌŝĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ 

ϱ͘ϰ͘ϭ͘Ϯ

DŽĚĞůŵĂƚĞƌŝĄůƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ 

ϱ͘ϰ͘ϭ͘ϯ

ŝƐŬƌĞƚŝǌĂĐĞŵŽĚĞůƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϮ 

ϱ͘ϰ͘ϭ͘ϰ

KŬƌĂũŽǀĠƉŽĚŵşŶŬǇŵŽĚĞůƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϮ 

ϱ͘ϰ͘ϭ͘ϱ

^ŝŵƵůĂĐĞŶŽƐŶşŬƵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϯ 

s|^><z/^<h͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
ϲ͘ϭ sz,KEKE1K,zKs<Kha<z^dd/^d/<|D/DdKD/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
ϲ͘ϭ͘ϭ

^ƌŽǀŶĄŶşǀǉƐůĞĚŬƽƐŬƵƉŝŶǀǌŽƌŬƽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϴ

ϲ͘Ϯ sz,KEKE1DK>KsE>|z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϬ
ϲ͘ϯ ^ZKsEE1yWZ/DEd>E1,DK>Ks|,s|^><p^dd/^d/<|D/DdKD/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϯ 
ϲ͘ϰ /^<h͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϲ 
ϳ

s Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϴ
ϳ͘ϭ ^Kh,ZE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϴ 
ϳ͘Ϯ W\1EK^WZKs h͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϵ
ϳ͘ϯ W\1EK^WZKWZy/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϬ
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ÚVOD
DĜevČné konstrukce vykazují znaþné zmČny prĤhybu pĜi mČnícím se zatíení.

Proto je vhodné vyuívat metodu vyztuování materiálĤ þi staveb dalími pĜidanými
materiály pro zvýení jejich pevnosti. Jedná se v podstatČ o systém sloený ze dvou
nebo více substancí, který má za úkol výslednému výrobku dodat nové vlastnosti. Úkol
jedné substance v materiálu je vČtinou zajistit pevnost, druhá slouí jako pojivo.
Takový

produkt

se

obecnČ

nazývá

kompozitní

materiál.

NejznámČjím

a nejvýznamnČjím kompozitním materiálem lze nazvat elezobeton.
V edesátých letech dvacátého století se technologové a výrobci zaþínali pomalu
zajímat o výrobu kompozitních vláken. Vlákna uhlíková, aramidová, þediþová,
sklenČná, azbestová, PVA a dalí se nazývají kompozitní vlákna (HORSKÁ, 2009;
REDON, 2001; PLEVRIS, TRIANTAFILLOU, 1995). Jedná se o materiál anizotropní.
Vlastnosti, jako vysoká pevnost v tahu, vysoká tuhost a nízká hmotnost nám umoĖují
iroké spektrum pouití (KRĕANSKÝ, 2009).
Charakteristiky dĜeva jsou velice variabilní a i jeho anizotropní chování se
u navrhování sloitČjích staveb stává þasto nevýhodou z hlediska únosnosti a tuhosti.
Proto se materiály s vysokou pevností vyuívají jako vyztuení nejen pro dĜevČné
prvky. Ve stavebním oboru se nejþastČji pro aplikace vyztuování uvauje s vlákny
uhlíkovými, aramidovými a sklenČnými (ILHAN, 2008). Vyskytují se ve formČ desek,
lamel, tyþí nebo tkanin a vlastnosti, díky nim jsou v souþasné dobČ tolik vyuívány,
mají pouze ve smČru vláken (TOMKOVÁ, 2007). Tato metoda se aplikuje také
na objekty zasaené vlivem stárnutí, chyb projektování, zmČn zatíení nebo poniþení a
je potĜeba je zesílit. Vysokopevnostními materiály, dále FRP (Fiber Reinforced
Polymers  laminát vyztuený vlákny) je moné vyztuit nosníky, sloupy, podlahy a
mnoho dalích stavebních prvkĤ (OZEL, BANK, 2000; ROMANI, BLASS, 2001).
Hlavními poadavky návrhu vyztuení dĜevČných konstrukcí jsou potĜeby
zvýení únosnosti z dĤvodu zmČny zpĤsobu zatíení zabudovaných nosníkĤ nebo
zmČny velikosti zatíení nosné konstrukce objektu, pĜípadnČ jeho þásti. V úvahu pĜipadá
také dodateþné zesílení nosníkĤ dĜevČných historických objektĤ pĜi rekonstrukci prvkĤ
kulturních památek, zamezení vzniku nadmČrných pĜetvoĜení vþ. limitující výky
prĤĜezu a v neposlední ĜadČ také eliminace teþení dĜeva, které se projevuje zvyováním
prĤhybu nosníku v závislosti na þase (GAGHER, 2000; FIORELL, DIAS, 2003).
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V ýeské republice se mezi prvními uvedla na trh firma Sika s. r. o. v roce 1996,
þím vznikl trend zesilování konstrukcí pomocí lepených uhlíkových lamel þi tkanin.
Jedná se o dodateþné vyztuení uhlíkovými vlákny lepením v rĤzných formách, avak
tato metoda se na naem trhu pouívá pĜevánČ pro elezobetonové konstrukce.
Nedostatky, které prosté lepení na konstrukce pĜináí, jsou v tom, e jejich pevnost je
vyuívána jen ze 40 % bezpeþné únosnosti. Aby se docílilo vyího vyuití vláken,
existují dvČ monosti realizace. První lze vyuít napĜ. u zesilování mostních konstrukcí,
kdy je potĜeba eliminovat stávající prĤhyb buć doþasným pĜizvednutím konstrukce,
nebo odstranČním stávajícího stálého zatíení. Druhou moností lepího vyuití
pevnosti vláken je jejich pĜedepnutí. V souþasné dobČ se firmy zabývají i systémem
pouitelným pro pĜedepnutí dĜevČných ohýbaných nosníkĤ a ukazuje se, e tato metoda
pouití uhlíkových vláken je plnČ funkþní (DAVIDS, LANDIS, 2000; SIKA s.r.o.,
2010).
PĜi pohledu do posledního desetiletí lze Ĝíci, e se popularita dĜevČných
konstrukcí pĜekvapivČ zvýila. RozíĜení vyuívání vrstveného lepeného lamelového
dĜeva je jednou z nejvýznamnČjích pĜíþin tohoto trendu. Lepené nosníky mají oproti
masivnímu dĜevu lepí fyzikální vlastnosti, jako jsou rozmČry a homogenita
(REINPRECHT, TEFKO, 2000; MICELLI et al., 2005). Vzhledem k tomuto faktu je
vhodné se vČnovat nČkolika dĤleitým výzkumĤm týkajících se lepených lamelových
nosníkĤ, jejich numerickým modelĤm vytvoĜených metodou koneþných prvkĤ (MKP),
jak vyztuených tak nevyztuených a jejich typĤm poruení (BLASS, 2000).
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2

SOUýASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Výzkumy, které se zamČĜují na vyztuování dĜevČných nosníkĤ z masivních

prvkĤ, jsou testovány v tahu i ohybu pĜi respektování rĤzných vlivĤ a poukazují
na problematiku delaminace. O tomto problému je nutné uvaovat ji pĜi výbČru
výztuhy a to na základČ zjitČných vlastností vláken (KOěÍNEK, 2011). Jak ji v úvodu
bylo deklarováno, v úvahu pĜipadají vlákna uhlíková, aramidová nebo sklenČná.
PĜi navrhování vyztuování nosníkĤ FRP kompozity je potĜeba brát v úvahu
vechny stavy zatČování, které mohou nastat. Je potĜeba, aby navrení splĖovalo cílený
efekt vyztuení a monost pĜerozdČlení vnitĜních sil v posíleném nosníku. Navrhování
se provádí na základČ modelĤ vycházejících z analýz a þásteþnČ na základČ zkueností
v této problematice. PĜirozenČ se jako vstupní hodnota uvauje nosník pĜed vyztuením
(STADO CZ s.r.o., 2007).

2.1 Monosti vyztuování dĜevČných nosníkĤ ve stavebnictví
Aþkoliv je konstrukþní i lepené lamelové dĜevo þasto vyuívané a objevuje se
v mnoha konstrukcích, nehodí se kvĤli svým pevnostním charakteristikám na vechny
typy konstrukcí. Proto je vývoj zamČĜován na materiály, které by pouití dĜeva ve
stavebnictví zvýily. Známé jsou pokusy s vyztuením dĜeva pomocí vlepovaných
ocelových táhel nebo vysokopevnostních drátĤ. Toto vyztuení vykazuje mnoho
problémĤ kvĤli nekompatibilitČ mezi dĜevem a výztuí, þastému výskytu koroze,
vysoké hmotnosti a nepĜíznivé chování pĜi poáru. Protaení oceli na mezi kluzu je
nií ne u dĜeva, þím není vyuita plasticita dĜeva (TINGLEY, 1996; HLUÍ, 2011).
2.1.1

DĜevobetonové konstrukce
Ji v roce 1922 byl uveden první patent v oblasti dĜevobetonových konstrukcí

a v roce 1943 vystavČn dĜevobetonový most (KUKLÍKOVÁ, 2004). Tento typ
konstrukcí nebyl ovem donedávna odbornou veĜejností uznáván, neboĢ panovaly
obavy z pokození dĜeva hnilobou kvĤli zvýení vlhkosti vodou z betonu. Toto se
ukázalo jako bezpĜedmČtné a ji dnes se mĤeme setkat s Ĝadou realizací v praxi, pĜi
rekonstrukcích historických bytových domĤ (KUKLÍKOVÁ, 2004; HLUÍ, 2011).
Ideální kombinací dĜeva a betonu jsou spĜaené dĜevobetonové stropy, neboĢ
beton zvýí tuhost i únosnost stropní konstrukce a vylepí kroþejovou a vzduchovou
neprĤzvuþnost i poární odolnost. V ýechách byly takové konstrukce navrhovány
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od roku 1960. Výzkumy se v dnení dobČ vČnují zejména rĤzným typĤm spĜahovacích
prostĜedkĤ v závislosti na tuhosti (KUKLÍKOVÁ, 2004). Navrhování dĜevobetonových
nosníkĤ je ji také zakotveno do národních norem (HLUÍ, 2011).
Sledovanými faktory u takových konstrukcí jsou vlhkost vzduchu a teplota
prostĜedí. Výroba pĜedpokládá pouití vysueného dĜeva bez napadení biologickými
kĤdci a houbami. SpĜahovací prostĜedky by se nemČly umisĢovat do míst s existujícími
a potenciálnČ monými výsunými trhlinami. Nejirí vyuití tČchto konstrukcí je
v obytných stavbách a rekonstrukcích pĤvodních dĜevČných stropĤ. PĜi výstavbČ lze
vyuít napĜ. ztracené bednČní z pĜekliek (HLUÍ, 2011), (Obr. 1).

Obr. 1 DĜevobetonový strop se ztraceným bednČním z pĜekliek (MOJDOM, 2009)

2.2 Vyztuování dĜeva uhlíkovými vlákny pĜilepením
Vysokopevnostní vlákna spolu s polymerní matricí tvoĜí kompozity, které
vykazují velkou únosnost a odolnost, ale také vysokou variabilitu tvaru pro pĜesnČ dané
rozmČry vyztuovaného nosníku. Výztue mají pĜíznivý pomČr hmotnosti a pevnosti.
Kompozity dĜeva a vlákna s vysokou pevností prozatím v ýR velké uplatnČní
nenaly. V urþité míĜe se objevují u památkových objektĤ, kde se pouívají na sanace
prvkĤ stropĤ, ale mnohem ménČ ne u betonových konstrukcí. Hlavními dĤvody jsou
vysoká cena materiálĤ s vysokou pevností a neinformovanost odborné veĜejnosti.
V souþasné dobČ probíhá výzkum na FakultČ stavební ýVUT v Praze, výzkum v oblasti
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lepeného lamelového dĜeva vyztueného uhlíkovými lamelami rĤzné tlouĢky
(VÍDENSKÝ, MELZEROVÁ, 2007). Dalí oblast výzkumu je zamČĜena na výrobu
dĜevČných vrtulí pokrytých nČkolika vrstvami vláken a to ve Výzkumném zkuebním a
leteckém ústavu v Praze (MARTAUS, 2002).
V

celosvČtovém

mČĜítku

lze

nalézt

problematiku

vyztuování

dĜeva

vysokopevnostními vlákny dále. V posledních deseti letech se této oblasti vČnuje Ĝada
vČdcĤ. Za prĤkopníky lze povaovat výzkumníky z Oregonské státní univerzity v USA,
D. A. TINGLEY a R. J. LEICHTI, kteĜí provedli Ĝadu rozsáhlých výzkumĤ nejen
kompozitĤ dĜeva s vysokopevnostními vlákny, ale i v oblasti samotných vyztuujících
materiálĤ (PTÁýEK et al., 1999; LEICHTI et al., 1994; MARTIN, TINGLEY, 2000;
MOTAVALLI, FLÜELER, 1998; TINGLEY et al., 1996). Od roku 2000 bylo s jejich
jmény spojeno 24 patentĤ v oblasti vyztuování konstrukcí. V jejich výzkumu lze nalézt
i oblast ekonomické stránky vČci (TINGLEY et al., 1996), a to porovnání mezi
vyztueným a nevyztueným nosníkem ze dĜeva o shodné únosnosti. Porovnávali
náklady na dĜevo, lepidlo a technologii zpracování nosníku. Výsledky ukazovaly 20 %
uetĜení dĜeva u vyztueného nosníku s tím, e bylo pro tento pouito kvalitativnČ horí
dĜevo, co se projevilo na poĜizovacích nákladech. Celková úspora byla vyþíslena na
35 %, co je ekonomicky velmi výhodné. Dle praktických realizací, jako je lávka pĜes
jezero Taylor (LEICHTI et al., 1994), se ukazuje, e reálná úspora se pohybuje mezi
20 - 35 % celkových nákladĤ.
Dalími vČdci vČnující se dané problematice je Ĝeitelský tým z Advanced
Engineered Wood composites Center (AEWC) z univerzity v Maine, USA, kteĜí
provedli v druhé polovinČ 90. let 20. století Ĝadu experimentĤ, díky kterým sestavili
výpoþetní program pro rozsáhlou databázi dĜeva s výztuí vysokopevnostních vláken
(LINDYBERG, 2009). Tým AEWC v Pensylvánii a na jihovýchodČ státu Maine
pĜispíval k realizaci více ne 30 mostĤ z lepeného lamelového dĜeva vyztueného
vlákny s vysokou pevností (COMPOSITES CENTER, 2013).
V roce 1992 se experimentováním s pĜidanou uhlíkovou lamelou jako zesilující
vrstvou na dĜevČném prĤĜezu zabýval Plevris (VÍDEĕSKÝ, 2012) a stanovil výpoþetní
fenomenologickou rovnici pro kombinované zatíení vþ. normálové síly a ohybového
momentu pro rĤzný druh selhání. Ve výzkumu bylo zjitČno, e i malý stupeĖ vyztuení
vlákny vysoké pevnosti vede k významnému zvýení únosnosti a tuhosti.
V roce 1990 EMP dĜevaĜská laboratoĜ zaþala provádČt rozsáhlý výzkum
na vyuití HSF laminátĤ pro vyztuení spojĤ u dĜevČných konstrukcí poté, co se
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seznámila s monostmi pouití a vývojem HSF. Základní mylenkou bylo spojit tahové
nosníky sestĜíhané z desky HSF laminátĤ. Jako druh dĜeviny se pĜi zkoukách pouíval
smrk, neboĢ je nejþastČji vyuívanou dĜevinou ve stĜední EvropČ a obzvlátČ
ve výcarsku (STEIGER, 2010).
Zahajovací série malých, jen v tahu zkouených vzorkĤ byla provedena jako
testování prototypĤ. Zkouky byly provádČny pĜi úvaze o rĤzných parametrech jako je
druh adheziva, tlouĢka vrstvy adheziva, délka a vzdálenost HSF laminátĤ od okraje,
kvalita provedení povrchĤ pĜed lepením, apod. Po první sérii, která ukázala monosti
spojování dílcĤ dĜeva prostĜednictvím HSF laminátĤ, následuje druhá série zamČĜená
na vČtí rozmČry nosníkĤ. Studie se skládala z tahové a ohybové zkouky. Vliv klimatu
(teplota a relativní vlhkost vzduchu) a dlouhodobého zatíení (dotvarování) bylo
hodnoceno také pro sníení velikosti zkoueného vzorku. Nedávná série zkouek byla
zamČĜena na vylepení spojení HSF laminátĤ a dĜeva lepením a zjitČní rozsáhlejích
informací o teplotní odolnosti a teþení. Testovány byly komerþní (hlavnČ typ
epoxidového) adheziva a adheziva upravena právČ pro tuto konkrétní aplikaci.
První vyhodnocení se provádČlo pro adheziva s nízkou viskozitou, která byla
testována torzní oscilací. Hlavní zkoumaný parametr byla teplota skelného pĜechodu.
Testy potvrdily technické parametry výrobcĤ adheziv, které ukazují, e sklenČná
pĜechodová teplota je mezi 40 a 55 °C pro epoxidové pryskyĜice a vytvrzuje pĜi 20 °C
(MOSALLAM et al., 2000). Tato hodnota mĤe být zvýena tepelnou aktivací (postvytvrzení pĜi 80 °C po dobu þtyĜ hodin), která umoĖuje vyí pĜípustnou provozní
teplotu. Adheziva byla vybrána na základČ torzních zkouek a poté byla podrobena
tahovým zkoukám (STEIGER, 2010).
Zkouky torzního kmitání a tahové zkouky ukázaly, e pĜi teplotČ nad 50 °C
vlastnosti adheziva ve smyku obsahující plniva prudce klesají. PĜi této vyí teplotČ mají
adheziva bez plniva vyí modul prunosti ve smyku, a proto nemČla vliv teplota
na pokles pevnosti. Nad 70 °C ani jedno z testovaných adheziv neprokázalo dostateþnou
pevnost a tuhost. Proto je nejlepí pouít lepidlo, které je pĜizpĤsobeno pro konkrétní
aplikaci a je ho tĜeba vybrat v závislosti na oþekávané teplotČ bČhem celého procesu
lepení. Doba trvání dlouhodobých testĤ byla omezena na max. 24 hodin. Výsledky
pĜesto ukázaly první údaje rozsahu moností pouití testovaných adheziv. Problémy
s pĜilnavostí vyskytující se pĜi 50 °C mezi dĜevem a nČkterými adhezivy, nebyly
pouitím resorcinového nátČru pĜijatelnČ vyĜeeny (STEIGER, 2010).
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2.3 DĜevČné nosníky vyztuené pĜedepjatými vlákny - delaminace
Delaminace je hlavním problémem u lepených nosníkĤ, které jsou posíleny
pĜidanými pĜedepjatými vysokopevnostními vlákny v taené þásti nosníku. V projektu
COST E13 autoĜi analyzovali dvČ moná Ĝeení. První Ĝeení zahrnuje pouití
speciálního zaĜízení pro pĜidání pĜedepjatých vláken v nČkolika fázích od stĜedu
nosníku. Druhý pĜístup zahrnuje zdokonalování pouitého "tvárného" adheziva, které
íĜí síly k pĜedepnutí pĜes vČtí plochu na koncích nosníku. Zkouky se zaĜízením pro
pĜedepnutí dosahují uspokojivých výsledkĤ. Zkouky s rĤznými lepícími smČsmi
pĜinesly nČkteré zajímavé výsledky prĤkopnické povahy, nicménČ pevnost upnutí
zaostala za oþekáváním (BRUNNER, SCHNUERIGER, 2004).
Metoda se þasto pouívá ke zvýení únosnosti lepených nosníkĤ a zahrnuje
pouití vysokopevnostních vláken v taené þásti nosníkĤ. Praktická zkuenost ukazuje,
e vysoká pevnost tČchto vláken nemĤe být plnČ vyuita, pokud jsou vlákna prostČ
lepena na nosník. Proto nČkteĜí vČdci hledají cesty, jak pĜipevnit pĜedepjatá vlákna, aby
se lépe vyuila jejich vysoká pevnost a zároveĖ aby se sníilo mnoství tČchto vláken, a
tím i potĜebné náklady (BRUNNER, SCHNUERIGER, 2004).
Lepené nosníky zatíené ve smČru vláken vykazují vysokou pevnost. Teoreticky
by mČlo být moné pouít velmi vysoké síly pĜedepnutí na relativnČ malém prĤĜezu.
V praxi mohou být pouity pouze mení síly pĜedepnutí, protoe kvĤli delaminaci hrozí
nebezpeþí rozvrstvení zpĤsobené pĜenosem síly z umČlých vláken na koncích nosníku
do hlavní þásti nosníku. Pokud jsou pouita obvyklá adheziva vyskytující se na trhu,
jsou síly pĜedepnutí upevnČny na malé ploe na obou koncích nosníku (BRUNNER,
SCHNUERIGER, 2004; TRIANTAFILLOU, DESKOVIC, 1992).
Výsledkem pĜenosu koncentrované síly se indukují vysoké tlaky ve smČru
kolmém k vláknĤm, kde postaþuje nízká energie k vytvoĜení povrchových trhlin. Toto
vede k pĜedþasné delaminaci podél linie adheziva nebo k praskání dĜeva.
2.3.1

Zkouky v ohybu pĜedepjatých lepených nosníkĤ
Zde byla potĜeba ovČĜit, zda by bylo moné bezpeþnČ pĜipojit pĜedepjatá vlákna

na lepený nosník reálné velikosti bez delaminace. Zkouky v ohybu byly provedeny
k prokázání zvýení pevnosti lepených nosníkĤ s pĜilepenými pĜedepjatými vlákny.
Vzhledem k pozitivním výsledkĤm úvodních zkouek, byla smČs mix 8 vybrána
k pĜilepení pĜedepjatého laminátu na lepený nosník. Bohuel pokus byl naprostý nezdar:
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pĜedepjatá síla 30 kN zanikla bČhem pČti dnĤ, protoe lepidlo ji neudrelo (LI et al.,
2009).
Ve druhé sérii testĤ byly lepené nosníky posíleny uhlíkovým laminátem
pĜedepjatým pomocí kotevního systému silou 60 kN, co je síla bČnČ pouívá
v souvislosti s betonovými nosníky. Lepidlo stanovené pro tento systém, bylo speciální
epoxidové. Experiment byl naprostým úspČchem, protoe v tomto pĜípadČ nebyly ádné
známky delaminace nebo teþení. Ve tĜetí sérii testĤ byly lepené nosníky posíleny
pomocí nepĜedepjatého uhlíkového laminátu. Pro kontrolu byly pĜipraveny lepené
nosníky o stejné velikosti bez vyztuení (BRUNNER, SCHNUERIGER, 2004;
GIANCASPRO et al., 2002).
Výsledky ohybových zkouek, jak jsou uvedeny ukazují, e lepené nosníky
mohou

být

vyztuené

laminátem

z

uhlíkových

vláken

nepĜedepjatých

i pĜedepjatých. Testy také prokázaly, e vyztuení pĜedepjatým laminátem je úþinnČjí
ne pouití laminátu nepĜedpjatého: pevnost nosníku v ohybu byla zvýena pĜi pouití
pĜedpejatého laminátu o 32 %, pĜi pouití nepĜedepjatého o 21 % oproti nevyztuenému
nosníku (BRUNNER, SCHNUERIGER, 2004).

2.4 Návrhový model pro nosníky z lepeného lamelového dĜeva vyztueného
FRP
Oblasti stanovení návrhového numerického modelu se vČnovala Fakulta stavební
ýVUT v Praze (VÍDEĕSKÝ, MELZEROVÁ, 2007). Byly zde zjiĢovány monosti
zesílení nosníkĤ z lepeného lamelového dĜeva rovnobČnČ s vlákny. Cílem vyztuení
bylo zvýit ohybovou a osovou tuhost nosníkĤ. Pro tuto metodu vyztuení na taené
stranČ prĤĜezu, bylo pouito skelných a uhlíkových vláken ve formČ kompozitu
(MINSTER, 2006). Proveden byl návrhový model uvaující plastické chování dĜeva
namáhaného tlakem rovnobČnČ s vlákny (KUKLÍK et al., 2007).
Potenciální oblast pouití vyztuených dĜevČných nosníkĤ (TRIANTAFILLOU, 1997):
-

v konstrukcích dĜeva s nií tĜídou kvality

-

zlepovat vlastnosti nových a ji existujících konstrukcí

-

opravovat pokozené konstrukce

Dle výsledkĤ dochází k poruení v taené þásti prĤĜezu a to zejména v místČ
sukĤ a zubovitých spojĤ. Aby bylo zesíleno toto slabé místo, je vhodné vyztuit nosníky
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na taené stranČ a to materiálem s vysokým modulem prunosti a s velkým pomČrným
pĜetvoĜením na mezi poruení. Vhodné materiály jsou plasty vyztuené skelnými
(GFRP) þi uhlíkovými vlákny (CFRP). Nevhodná je ocel  má nízkou pevnost na mezi
kluzu, která vede k plastickým deformacím dĜíve, ne dojde k poruení dĜeva. PĜi
pouití vysokopevnostních vláken k tomuto jevu nedochází. PĜi správném vyztuení
dochází k plastickému chování dĜeva v tlaþené þásti. U nevyztueného dĜeva návrhové
modely s tímto efektem nepoþítají, protoe u nČj nejdĜíve dojde k plastické deformaci
v taené þásti (KUKLÍK et al., 2005; CORRADI, BORRI, 2007).

2.5 MKP model nosníkĤ z lepeného lamelového dĜeva
Tato problematika byla opČt sledována Fakultou stavební ýVUT v Praze.
Hlavním dĤvodem vytváĜení MKP modelĤ je porovnat chování vymodelovaného
nosníku s reálným. Tato metoda se nazývá Metoda koneþných prvkĤ (KUKLÍK et al.,
2007)

a

má

uplatnČní

také

v modelaci

fiktivních

nosníkĤ

vyztuených

vysokopevnostními vlákny, jak vykazuje dalí výzkum (VÍDEĕSKÝ, MELZEROVÁ
2010).
V tomto výzkumu se autoĜi zabývají porovnáním modelĤ nosníkĤ vyztuených
sklenČnými a uhlíkovými vlákny a skuteþných lepených nosníkĤ vyztuených stejnými
kompozitními vlákny. I zde byla pouita metoda koneþných prvkĤ. Na rozdíl
od pĜedchozího výzkumu bylo bráno v úvahu také rozmístČní zubovitých spojĤ
segmentĤ po délce nosníku. Vlastnosti jednotlivých lamel byly získány sklerometrickou
a dynamickou metodou, následnČ byly vytvoĜeny modely a porovnány s odzkouenými
skuteþnými nosníky stejných rozmČrĤ (VÍDEĕSKÝ, MELZEROVÁ 2010; MUFTI
et al., 1991).
AutoĜi Kuklík a VídeĖský popisují tvorbu jednoho MKP modelu z dvaceti
nosníkĤ z lepeného lamelového dĜeva. Dvacet nosníkĤ s rozmČry skuteþné konstrukce
bylo komerþnČ vytvoĜeno. BČhem zatČovacích testĤ, které probíhaly a do poruení
nosníkĤ, byla sledována Ĝada rĤzných parametrĤ. Materiálové charakteristiky
jednotlivých lamel byly urþeny nezávisle. Díky tČmto skuteþnostem je moné model
MKP vytvoĜit velmi pĜesnČ. Dále se testovala shoda mezi výsledky MKP modelu a
skuteþnČ zjitČnými parametry na reálném nosníku (KUKLÍK et al., 2007).
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3

CÍLE DISERTAýNÍ PRÁCE
Hlavním cílem této práce je testování aplikace novČ vyvinutého a vyrobeného

typu tkaniny na bázi uhlíku v kombinaci s vhodným typem adheziva za vzniku
kompozitu pro aplikaci k vyztuení dĜevČných nosníkĤ ve stavebnictví, a to pĜi
ohybovém zatíení. Hlavním úkolem je porozumČt mechanismu chování kompozitu
uhlíkové tkanin a dvou druhĤ adheziv pĜi jejich aplikaci na dĜevČné smrkové nosníky.
K tomuto úþelu je z dĤvodu odhadnutí a stanovení prĤbČhu sil ve vyztueném nosníku
vytvoĜen

staticko-matematický

model

v

softwarovém

systému

ANSYS

a porovnáním s prĤkaznými destruktivními zkoukami tento výpoþtový model ovČĜen.
Výsledkem tČchto zkouek je vyhodnocení, zdali daný typ vlákna v kombinaci
s daným typem adheziva je vhodný pro úþel vyztuování dĜevČných nosníkĤ a dále poté
stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností daného kompozitu.
Dílþími cíli jsou:
1.

Prohloubení znalostí o vláknových kompozitech a kompozitech dĜeva s vlákny
vysoké pevnosti pomocí literárních zdrojĤ.

2.

VýbČr a zajitČní zkuebních vzorkĤ dĜevČných smrkových nosníkĤ, vysokopevnostní uhlíkové tkaniny a vhodných typĤ adheziv.

3.

Zhotovení vyztuených nosníkĤ s nalepenou uhlíkovou tkaninou a pĜedepjatou
uhlíkovou tkaninou s vybranými druhy adheziv.

4.

Provedení prĤkazných destruktivních zkouek v ohybu vech vzorkĤ a zjitČní
zkoumaných pevnostních parametrĤ.

5.

Vypracování staticko-matematického modelu nosníkĤ shodných se zkuebními
nosníky, pomocí MKP (metody koneþných prvkĤ) v softwarovém programu
ANSYS 14.0.

6.

OvČĜení výpoþtového simulovaného modelu MKP s experimentálním mČĜením a
zhodnocení výsledkĤ.

7.

Analyzování statistického zpracování výsledkĤ a porovnání pevnostních parametrĤ
nevyztuených nosníkĤ, vyztuených nosníkĤ pĜilepenou uhlíkovou tkaninou a
nosníkĤ s pĜedepjatou uhlíkovou tkaninou.

8.

ZávČreþné vyhodnocení a návrhy pouitelnosti dĜevČných nosníkĤ s pĜidanou
výztuí ve formČ uhlíkové tkaniny pro vČdu i praxi.
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4

MATERIÁL

4.1 DĜevo jako konstrukþní materiál
DĜevo je z hlediska své struktury a z ní vyplývajících vlastností konstrukþnČ
zajímavý materiál. Tak jako kadý konstrukþní materiál i dĜevo má své pĜednosti a
nedostatky, které je nutné znát pro správné pouití a úþel v konstrukcích. Je to právČ
dĜevo, které velmi ovlivĖuje únosnost a tuhost vyztuených dĜevČných nosníkĤ, a proto
je vČnována pozornost poznatkĤm o stavbČ a mechanicko-fyzikálních vlastnostech
dĜeva.
4.1.1

Stavba dĜeva
Stavba dĜeva vychází z jeho sloení. Je to organický materiál sloený z bunČk,

vytvoĜený z chemických vazeb celulózy, hemicelulózy, ligninu a doprovodných látek
(HOREJÍ, 1987). Struktura dĜeva se lií podle druhu dĜeviny (HLUÍ, 2011).
Jehliþnaté jsou vČtinou mČkké dĜeviny, jejich skladebným prvkem jsou tracheidy,
které þiní a 95 % objemu dĜevní hmoty a buĖky 2 - 5 mm s íĜkou 30 - 40 µm.
TlouĢka stČny bunČk se lií v závislosti na roþním období a pĜírĤstku. Listnaté dĜeviny
obsahují také tracheidy, ale souþasnČ se vyskytují tracheje, které tvoĜí asi 75 % objemu
dĜevní hmoty (HOREJÍ, 1987). BuĖky jsou irí a objemnČjí, díky þemu Ĝadí listnaté
dĜeviny do skupiny tvrdých dĜev. Skladba dĜeva je definována nČkolika strukturálními
hladinami, které vycházejí z lokalizace celulózy, hemicelulózy a ligninu, jak je patrno
z obrázku (Obr. 2). (REINPRECHT, 1994; NILSSON, ROWELL, 2012).
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Obr. 2 Strukturální hladiny dĜeva (NILSSON, ROWELL, 2012).

Na dĜevČné konstrukce se þastČji pouívají jehliþnaté dĜeviny, právČ kvĤli snadnČjí
zpracovatelnosti a vhodnosti monosti lepení.
DĜevo je nehomogenní materiál, který obsahuje lokální vady a nepravidelnosti,
mezi které patĜí suky, trhliny, odklon vláken apod. Je také výraznČ anizotropní a
vykazuje odliné chování v rĤzných smČrech. Vlastnosti dĜeva se popisují ve tĜech
rovinách vymezených tĜemi hlavními smČry anizotropie (Obr. 3) - podélným (L),
radiálním (R) a tangenciálním (T), (VYHNÁLEK, 2005).

Obr. 3 Hlavní smČry anizotropie dle (EYMAA, et al., 2004)

Lze s ním tedy pro zjednoduení uvaovat jako s ortotropním materiálem (LA,
2004). U Ĝeziva je þasto obtíné stanovit orientaci radiální a tangenciální osy, bČnČ
se tedy udává jedna spoleþná hodnota pro celou rovinu RT (rovina prĤĜezu).
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V radiálním a tangenciálním smČru je ovem výrazný rozdíl v objemových zmČnách
dĤsledkem zmČny vlhkosti, co je pĜíþinou tvarových zmČn Ĝeziva. NejvČtí pevnosti
i tuhosti a zároveĖ nejmení deformace od úþinku teploty, sesychání þi bobtnání má
dĜevo ve smČru rovnobČnČ s vlákny, tedy ve smČru osy L (HLUÍ, 2011).
4.1.2

Fyzikální vlastnosti dĜeva
Vlastnosti dĜeva jsou dány jeho stavbou a také Ĝadou þinitelĤ, které vychází

pĜedevím z mnoství vody ve dĜevČ a také délce trvání pĤsobícího zatíení.
(VÍDEĕSKÝ, 2012).
4.1.2.1 Hustota dĜeva
Hustota, pĜesnČji objemová hmotnost, kvĤli uvaování objemu vþ. pórĤ, je
velice promČnlivá. Rozdíly jsou patrné nejen mezi jednotlivými druhy, ale i v rámci
umístČní v délce stromu, co je dáno rĤstovými podmínkami jedince. PrĤmČrnou
hustotou a procentuálním zastoupením základních stavebních látek bunČþné stČny celulóza 1 560 kg.m-3, hemicelulózy 1 500 kg.m-3 a lignin 1 350 kg.m-3 - jsou dány
rozdíly v hustotČ dĜevní substance (GRNIAK, 2003).
I pĜesto, e je oznaþení hustota zavádČjící, vzhledem k faktu, e pórovitost dĜeva
ovlivĖuje mnoho dalích vlastností, je v této práci dále pouíváno pro objemovou
hmotnost právČ uívané oznaþení hustota, z dĤvodu znaþení této veliþiny v normách
ýSN EN, zabývající se dĜevČnými konstrukcemi.
DĤleitou

fyzikální

charakteristikou

dĜeva

je

právČ

hustota.

VČtina

mechanických vlastností dĜeva, jako i únosnost spojĤ nosníkĤ, pozitivnČ koreluje
s hustotou ρ, kterou lze definovat vztahem:

ρ=
kde:

m
V

(4.1.)

m

je hmotnost dĜeva;

V

je objem dĜeva.

Hustota dĜeva závisí na vlhkosti, neboĢ vlhkost zvČtuje jeho hmotnost a objem.
Hustota ρ W pĜi vlhkosti dĜeva w [%] je vyjádĜena vztahem:

ρW =
kde:

mW
m 0 (1 + 0,01w)
1 + 0,01w
=
= ρ0
VW V0 (1 + 0,01β V w)
1 + 0,01β V w

mW

je hmotnost mokrého dĜeva;

m0

je hmotnost absolutnČ suchého dĜeva;

(4.2.)

23

VW

je objem mokrého dĜeva;

V0

je objem absolutnČ suchého dĜeva;

ρ0

je hustota dĜeva v absolutnČ suchém stavu;

βV

je souþinitel objemového bobtnání [% pĜetvoĜení na % zvýení vlhkosti]

K bobtnání dochází pouze v pĜípadČ, e voda proniká do bunČþných stČn.
Vlhkost, pĜi které jsou bunČþné stČny zcela nasyceny, je tzv. mez nasycení vláken w f ,
odpovídající vlhkosti cca 28 %. Nad touto mezí ji nedochází k dalímu bobtnání. Pod
mezí nasycení dĜevních vláken se mĤe pro praktické úþely pĜedpokládat lineární
závislost bobtnání a sesychání na vlhkosti.
PĜi zpracování dĜeva a u navrhování dĜevČných konstrukcí se pouívá hlavnČ
hustota v absolutnČ suchém stavu ρ 0 a hustota ρ 12 pĜi vlhkosti dĜeva 12 %. Hodnoty
hustoty dĜeva se vČtinou vztahují k jeho hmotnosti a objemu pĜi rovnováné vlhkosti,
odpovídající teplotČ prostĜedí 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %.
V praxi pouívané hodnoty hustoty se uvaují buć jako prĤmČrná hustota

ρ 12 , mean pĜi vlhkosti dĜeva 12 % nebo jako charakteristická hustota ρ12,k pĜi vlhkosti
dĜeva 12 % definované jako 5 % kvantil základního rozdČlení souboru. U jednotlivých
tĜíd konstrukþního dĜeva se hustota zpravidla pĜedpokládá s normálním rozdČlením a
variaþním koeficientem 10 %. Z toho vyplývá:

ρ12,k = ρ12,mean − 1,65(0,1ρ12,mean ) = 0,84ρ12,mean

(4.3.)

Hustota bunČþné stČny je lehce vyí ne 1 500 kg.m-3. Hustota dĜeva je proto
závislá na jeho pórovitosti. Smrkové konstrukþní dĜevo v absolutnČ suchém stavu
vykazuje zpravidla hustotu mezi 300 a 550 kg.m-3, co odpovídá objemovému podílu
dutin 0,63 a 0,8 (GRNIAK, 2003).
4.1.2.2 Vlhkostní vlastnosti
Vlhkost dĜeva w je definována jako pomČr hmotnosti vody odvedené

( m w − m 0 ) a hmotností suchého dĜeva ( m0 ):
w=

mw − m0
100 [% ]
m0

(4.4.)

Hmotnost v suchém stavu lze získat pĜi umČlém suení za teploty 103 ± 2 °C
(GRNIAK, 2003). Dodrení této hranice teploty je dĤleité, neboĢ pĜi teplotČ okolo
118 °C zaþíná degradovat lignin a pĜi niích teplotách není dosaena hranice
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absolutního vysuení. Vlhkost dĜeva mĤe být vyjádĜena jako zlomek nebo
v procentech. BČnČ se lze setkat s hodnotami v procentech.
MČĜení vlhkosti dĜeva se provádí elektrickými vlhkomČry, pouze v rozmezí od
4 do 28 % s pĜesností ± 2 %, co je plnČ dostaþující pro praktický význam.
PĜi suení þerstvČ pokáceného dĜeva je voda nejprve odvádČna z bunČþných
dutin. Tato voda není na dĜevo vázáná molekulárnČ a nazývá se voda volná. Voda uvnitĜ
bunČþných stČn se nazývá vázaná voda, protoe je pomocí vodíkových mĤstkĤ a Van
der Waalsovými silami vázána na bunČþnou stČnu. Odvedení vody z bunČþných stČn
proto vyaduje vČtí spotĜebu energie, ne odvedení vody volné.
Vlhkost, pĜi které jsou bunČþné stČny nasyceny vodou, avak do bunČþných
dutin jetČ nevstupuje voda volná, se oznaþuje jako mez nasycení dĜevních vláken. Tato
mez je u vČtiny druhĤ dĜeva mezi 25 a 35 %, avak pro vČtinu praktických aplikací je
vhodná hodnota 28 %. Mez nasycení dĜevních vláken je velmi dĤleitá, protoe pod
touto mezí dochází k významným zmČnám vČtiny fyzikálních i mechanických
vlastností dĜeva. Nad touto mezí je vČtina vlastností pĜiblinČ konstantní (GRNIAK,
2003).
Vzhledem k tomu, e je dĜevo hygroskopické, dochází témČĜ nepĜetritČ
k výmČnČ vlhkosti s okolním prostĜedím. Pro kadou kombinaci teploty a vlhkosti
okolního vzduchu existuje pĜísluná vlhkost dĜeva, pĜi ní difúze vlhkosti vstupující
do dĜeva je v rovnováze s difúzí vlhkosti vystupující ze dĜeva (Obr. 4).

Obr. 4 Rovnováná vlhkost dĜeva pĜi sorpci a desorpci (POGAJ, et al., 1993)
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Tato vlhkost je oznaþována
þována jak
jako rovnováná. Stav, kdy je dĜevo
Ĝevo v rovnováné vlhkosti
vak nastane jen zĜídkakdy,
Ĝídkakdy, protoe klimatické podmínky okolního prostĜedí
prost
se neustále
mČní. Rychlost a velikost zmČn
zm vlhkosti mají velký vliv na témČĜ
ČĜ vechny vlastnosti
dĜeva.
eva. Závislost rovnováné vl
vlhkosti dĜeva
eva na relativní vlhkosti vzduchu pro rrĤzné
teploty prostĜedí
edí lze nalézt v následujícím grafu (Obr. 5)
5).

Obr. 5 Rovnováná vlhkost dĜeva
d
(EMC) v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu pĜi
p
rĤzných
zných teplotách prostĜedí
prost
(HAILWOOD, HORROBIN,
ORROBIN, 1946)

Rovnovánou vlhkost, kterou dĜevo
d
dosáhne pĜii sorpci, je o nČ
nČco málo nií ne
pĜii desorpci. Závisí tedy na tom, zda byla rovnováná vlhkost dosaena sorpcí nebo
desorpcí. Rozdíl mezi rovnovánou vlhkostí dĜeva
d
dosaenou pĜi
Ĝi sorpci nebo desorpci
vodních par se nazývá hystereze rovnováné vlhkosti (Obr.
(
6).
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Obr. 6 Hystereze rovnováné vlhkosti dĜeva
d
pĜi sorpci a desorpci (S
SIROKAA, et al.,
2008)

Pro dosaení rovnováhy vlhkosti dĜeva
d eva s konstantním okolním klimatem je
potĜeba pomČrnČ dlouhá doba. Pro smrkové
smr
dĜevo prĤĜezu
ezu 54 x 100 mm s vlhkostí 20 %
jsou potĜeba minimálnČČ 4 týdny pĜi
p teplotČ 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu RH = 54
%, aby bylo moné vykazovat rovnovánou vlhkost
vlhkost 10 %. Proto se rovnováné vlhkosti
nosníku dĜevČné
né konstrukce dosáhne ddĜíve, pokud pĤsobí pĜísluná
Ĝísluná prĤ
prĤmČrná teplota a
relativní vlhkost vzduchu po dobu nČkolika
n
týdnĤ, ne pĜii krátkých cyklech s vysokými
þii nízkými hodnotami vlhkosti vzduchu. Zm
ZmČny
ny vlhkosti pod mez nasycení dĜevních
d
vláken zpĤsobují
sobují jeho objemové zm
zmČny.
Vstupuje-li
li vlhkost do bunČþné
bun
stČny, dĜevo
evo bobtná. Mikrofibrily se posunou
boþním smČrem,
rem, a tím dochází k bobtnání bun
bunČþné stČny. Objem bunČþných
bun
dutin
zĤstává pĜii bobtnání stálý. Z tohoto lze pĜedpokládat
edpokládat pro praktické aplikace ekvivalentní
objem pĜijaté vody (GRNIAK,
GRNIAK, 2003).
Vystupuje-li
li vlhkost z bunČþné
bun
stČny, dĜevo
evo sesychá. Sesychání i bobtnání
v mezích bČných zmČn
Čn vlhkosti u dĜevČných
d
konstrukcí
trukcí bývá oznaþeno
oznaþ
jako vlhkostní
pĜetvoĜení.
p
v pĜíþném
ném (RT) a podélném (L) smČru
Anizotropie mezi vlhkostním pĜetvoĜením
je ĜádovČ 20:1. V pĜíþném
Ĝ þném sm
smČru se ovem vlivem vlhkostních zmČn
Čn objevují pĜetvoĜení
p
také.. Tangenciální (T) vlhkostní pĜetvoĜení
p
ení se mohou prakticky uvaovat jako
dvojnásobek radiálních (R) pĜetvoĜení.
p
Pro technické pouití vak není nutné tyto dva
smČry rozliovat, þili vlhkostní ppĜetvoĜení v pĜíþném smČru
Čru (RT) se uvauje jako
prĤmČrná hodnota.
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V rozmezí vlhkosti dĜeva mezi 5 a 20 % se rozmČry dĜeva mČní lineárnČ se
zmČnou vlhkosti. Toto vlhkostní pĜetvoĜení lze vypoþítat z následujícího vztahu:

h2 =
kde:

h1 [100 + β ( w2 − w1 )]

h1 a h2

100

(4.5.)

jsou rozmČry (tlouĢky) pĜi obsahu vlhkosti dĜeva w1 popĜ. w 2
[%];

β

je souþinitel bobtnání (kladný) nebo souþinitel sesychání
(záporný) [-].

Nejsou- li k dispozici hodnoty souþinitele bobtnání a sesychání pro daný druh dĜeva,
mĤe se pouít zjednoduený vztah. Tento vztah stanovuje za souþinitel objemového
bobtnání a sesychání β v þíselnČ shodnou hodnotu s hustotou [g.cm-3], co ve výsledku
znamená, e se objem dĜeva s hustotou 0,4 g.cm-3 pĜi kadém pĜírĤstku vlhkosti dĜeva
o 1 % zvČtí o 0,4 %. Z toho lze usuzovat, e souþinitel bobtnání β v odpovídá objemu
pĜijaté vody. Souþinitel bobtnání a sesychání v podélném (L) smČru β 0 je zpravidla
zanedbatelný a v pĜíþném smČru (RT) β 90 se rovná poloviþní hodnotČ souþinitele
objemového bobtnání þi sesychání β v .
Pro vČtinu druhĤ dĜeva na stavební konstrukce, jako je napĜ. smrk, borovice,
jedle, modĜín nebo dub, mohou být uvaovány hodnoty β 0 = 0,01 a β 90 = 0,2.
Pro minimalizování problémĤ vlhkostního pĜetvoĜení se má dĜevo do konstrukce
zabudovat tak, aby co nejvíce odpovídalo budoucí rovnováné vlhkosti. Dle ýSN EN
1995 se má dĜevo pĜevyující 20 a 22 % zabudovávat pouze tehdy, kdy je moné
pĜimČĜenČ rychlé vysychání konstrukce bez rizika biologické degradace nebo trvalých
pĜetvoĜení úþinkem mechanicko-sorpþního dotvarování.
Anizotropie pĜíþného (RT) bobtnání a sesychání dĜeva mĤe zpĤsobit pĜi zmČnČ
vlhkosti zborcení prĤĜezĤ. Skuteþnost, e tangenciální (T) sesychání je pĜiblinČ
dvojnásobkem radiálního (R), ukazuje tendenci letokruhĤ k napĜimování.
VnitĜní napČtí, která vznikají anizotropním sesycháním, se odbourávají v první
ĜadČ vznikem radiálních trhlin. ýím vČtí prĤĜez a rychlejí vysouení, tím dĜíve dochází
k výsuným trhlinám (GRNIAK, 2003).
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4.1.3

Mechanické vlastnosti dĜeva
Z výe uvedených parametrĤ je zjevné, e mechanické vlastnosti dĜeva závisejí

na vlhkosti. Vzestup vlhkosti vede k poklesu hodnot pevnosti a tuhosti. Tento úþinek se
zþásti vysvČtluje bobtnáním bunČþné stČny, následkem þeho je k dispozici ménČ
bunČþné stČny na plonou jednotku. DĤleitČjí je vak to, e voda vniká do bunČþné
stČny a zeslabuje vodíkové spoje, kterými je bunČþná stČna spojena. ZmČny vlhkosti
nad mez nasycení dĜevních vláken nemají vliv na mechanické vlastnosti, protoe se
volná voda ukládá pouze do bunČþných dutin (GRNIAK, 2003).
Výhodou dĜeva pĜi pouití jako konstrukþního materiálu je jeho vlastnost, e pĜi
relativnČ nízké hmotnosti má dobrou pevnost. Mechanické vlastnosti sehrávají
významnou úlohu i pĜi jeho zpracování. Proto je i z tohoto hlediska nutné znát chování
dĜeva pĜi namáhání, aby ho bylo moné optimálnČ zpracovat.
Úþinek zmČn vlhkosti na rĤzné mechanické vlastnosti je rozdílný. DĤleitou roli
pĜitom hrají vodíkové vazby citlivé vĤþi vlhkosti. PĜi namáhání tlakem rovnobČnČ
s vlákny je poruení zpĤsobeno vyboþením vláken, kdeto poruení tahem rovnobČnČ
s vlákny znamená poruení kovalentních vazeb odtrením mikrofibril bunČþné stČny.
Pevnost v tlaku je proto ovlivnČna vlhkostí více ne pevnost v tahu.
PĜi mechanickém namáhání vzniká interakce mezi mechanickými silami
s dalími þiniteli namáhání a dĜevem. Výsledkem tohoto procesu jsou doþasné anebo
trvalé zmČny dĜeva. Namáhání dĜeva podle fyzikální podstaty sil je moné rozdČlit
na vlhkostní, mechanické, chemické a dalí, vþetnČ jejich kombinací (GRNIAK, 2003;
POGAJ, et al., 1993; ýSN EN 384).
4.1.3.1 Druhy namáhání
Tah a tlak
V pĜípadČ, e síla táhne prĤĜez a vnitĜní síly pĤsobí kolmo na ní, jde o tahové
namáhání. PĜi opaþném smČru pĤsobení síly (síla prĤĜez tlaþí) vzniká tlakové namáhání.
Po dosaení meze pevnosti v tahu se vlákna pĜetrhnou a pĜi tlaku roztlaþí (DICKÝ,
MISTRÍKOVÁ, 2000). Vzhledem k pĤsobení vnČjí síly na prĤbČh vláken a letokruhĤ
rozeznáváme tyto tĜi pĜípady namáhání dĜeva tahem a tlakem:
- síla pĤsobí rovnobČnČ s vlákny = pevnost v tlaku, resp. tahu rovnobČnČ (L) s vlákny,
- síla pĤsobí kolmo na vlákna a teþnČ k letokruhĤm = pevnost v tlaku, resp. tahu kolmo
na vlákna tangenciálním smČrem (T);
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- síla pĤsobí kolmo na vlákna a kolmo na letokruhy = pevnost v tlaku, resp. tahu kolmo
na vlákna radiální (R) smČrem.
Ohyb
Pokud ohybový moment pĤsobí na tČleso kolmo k prĤĜezu, vznikají ve dĜevČ
normálové a tangenciální napČtí zpĤsobující jeho zatíení bućto pootoþením prĤĜezu
nebo ohybem. Kdy se dosáhne mez pevnosti, dĜevo se zlomí. Vzhledem k orientaci
vláken a letokruhĤ a smČru pĤsobící síly mohou nastat tĜi pĜípady zatíení ohybem:
- vlákna probíhají rovnobČnČ (L) s podélnou osou zatČovaného nosníku a síla
vyvozující ohybový moment pĤsobí tangenciálnČ (T) anebo radiálnČ (R) na letokruhy
(POGAJ, et al., 1993). Toto je jediný pĜípad zatíení, který se pouívá ve stavebních
konstrukcích;
- vlákna probíhají kolmo na podélnou osu zatČovaného nosníku a síla pĤsobí kolmo
na vlákna (POGAJ, et al., 1993). Tento druh ohybového namáhání se pro malé
konstrukþní rozmČry tČles nepouívá;
- vlákna probíhají kolmo na podélnou osu zatČovaného nosníku a síla pĤsobí kolmo
na vlákna (POGAJ, et al., 1993). Ani tento druh ohybového namáhání se v praxi
nepouívá, z dĤvodu malých rozmČrĤ tČles.
Pevnost v ohybu je mezní napČtí, pĜi kterém dvojice sil vyvolá moment v rovinČ
kolmé k prĤĜezu a zpĤsobí zlomení zkuebního tČlesa.
Smyk
Pokud se výslednice vnČjích sil vzájemnČ posunují po vláknech v jejich
rovinách, vzniká tangenciální napČtí. Vzhledem k pozici vláken ve dĜevČ, rozliujeme
následující pĜípady zatíení posouvající silou a z toho následnČ vyplývající pevnosti
ve smyku (POGAJ, et al., 1993):
- smyk v radiální (R) a tangenciální (T) rovinČ = síly pĤsobí ve smČru vláken;
- smyk v radiální (R) a tangenciální (T) rovinČ = síly pĤsobí kolmo na vlákna;
- smyk v pĜíþné rovinČ (RT) = síly pĤsobí v radiálním (R) a tangenciálním (T) smČru.
Krut
Pokud kroutící moment pĤsobí ve smČru prĤĜezu, hovoĜíme o namáhání na krut.
Úþinkem krutu se vlákna dĜeva od sebe odchylují (POGAJ, et al., 1993).
4.1.3.2 NapČtí a deformace
NapČtí ve dĜevČ pĜedstavuje míru vnitĜních sil, které vznikají v tČlese jako
výsledek vyvolaný vnČjími mechanickými silami (LEBOW, et al., 2003).
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PĜi pĤsobení síly, pokud síla pĤsobí na plochu prĤĜezu kolmo, vyvolává
normálové napČtí Į. Pokud síla pĤsobí v rovinČ prĤĜezu, vzniká tangenciální (T) smykové napČtí Ĳ.
Charakteristickou pevností materiálu je veliþina maximálního napČtí, þili hranice
poruení materiálu, kterou nazýváme mezí pevnosti. NapČtí odpovídající vzniku
plastických deformací, které se þasem nevytrácí, nazýváme mezí úmČrnosti.

Obr. 7 Pracovní deformaþní diagram (POGAJ, et al., 1993)

Pracovní diagram (Obr. 7) mĤeme rozdČlit na dvČ þásti a to na lineární þást pruná oblast, po mez úmČrnosti σ u a nelineární þást od meze úmČrnosti po mez
pevnosti σ p - prunČ viskózní plastická oblast. Mez úmČrnosti odpovídá napČtí, pĜi
kterém pĜedpokládáme pouze pruných deformací ve dĜevČ.
Pojem mez úmČrnosti σ u u dĜeva není totoná s pojmem meze prunosti
(u kovových materiálĤ), protoe není moné vizuálnČ pĜesnČ urþit fyzikální zaþátky
vzniku trvalých deformací. Mez úmČrnosti se urþuje pouze na základČ subjektivního
vizuálního posouzení, jako pĜechod mezi lineární a nelineární þástí diagramu
(DAGHER, 2000).
V prunČ viskózní plastické oblasti vznikají kromČ pruných deformací
i deformace pruné v þase a plastické deformace. Nad mezí úmČrnosti u nastává pruná
deformace v þase a plastická deformace. Jejich rozvoj v závislosti na napČtí není
lineární. Vznik plastických deformací je výhradnČ nenávratný proces (KUKLÍK, 2001).
Pevnost dĜeva je závislá od délky pĤsobení vnČjích sil. Se stoupajícím þasovým
pĤsobením sil se pevnost sniuje. PĜi statických zkoukách napČtí rovnomČrnČ roste a
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do bodu zlomu. Z deformaþního diagramu vyplývá, e lze uvaovat s prĤbČhem vztahĤ
mezi silou a þasem pĜi konstantní rychlosti deformování, anebo se vztahem mezi
deformací a þasem pĜi konstantním vzrĤstem síly (Obr. 7).
ZmČny rozmČru a tvaru materiálu pĜi pĤsobení sil nazýváme deformaþními
vlastnostmi. Samotnou zmČnu tvaru nazýváme deformací (BUCHANAN, 1990). Ve
dĜevČ ji zpĤsobuje vlhkostní napČtí.
Deformace lze rozdČlit na pruné, pruné v þase a plastické. Pruné deformace
se dČlí na pruné okamité, tj. okamitČ se objevující pĜi pĤsobení síly a okamitČ se
ztrácející po uvolnČní a pruné postupem þasu (vazké), objevující se v urþitém þase
zatíení a také mizející po tomto þase. Takovéto stavy napjatosti vznikají v pruné
viskózní oblasti.
Pokud dĜevo nenapodobí svĤj poþáteþní tvar a rozmČry po uvolnČní síly,
nastávají trvalé zmČny materiálu a vznikají plastické anebo trvalé deformace. Plastické
deformace se nachází pod mezí úmČrnosti. Po mezi úmČrnosti lze uvaovat s platností
Hookeova zákona:

σ = E.ε
kde:

E

je modul prunosti

ܭ

je pomČrné prodlouení

(4.6.)

4.1.3.3 Základní mechanické vlastnosti
Prunost
Prunost dĜeva je definovaná schopností navrátit pĤvodní rozmČry (tvar)
po uvolnČní vnČjích sil. Tato schopnost je omezena urþitým namáháním, které pĜi
pĜekroþení této hranice znamená, e dĜevo zĤstává trvale pĜetvoĜené (plasticky
deformované) anebo se poruí. Toto mezní namáhání je charakteristické jako mez
prunosti. Na základČ deformaþního diagramu je prunost kvantifikována tČmito
charakteristikami (POGAJ, et al., 1993):
-E

moduly prunosti;

-µ

Poissonovo þísly;

- σu

mezí úmČrnosti;

- energií pruné deformace.
Modul prunosti
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Moduly prunosti vyjadĜují vnitĜní odpor materiálu proti pruné deformaci. ýím
jsou vČtí, tím vČtí napČtí je potĜebné na vyvolání deformace. Rozliujeme modul
prunosti pĜi normálových namáháních E (tah, tlak, ohyb) a moduly prunosti G pĜi
tangenciálních namáháních (smyk, krut). Modul prunosti a smykový modul
charakterizují tuhost materiálu, þili schopnost odolávat deformacím. Pro bČné dĜeviny
v ýR se modul prunosti pohybuje v rozsahu 7 000 a 15 000 MPa a smykový modul
prunosti 100 a 2 000 MPa pĜi prĤmČrné absolutní vlhkosti dĜeva wa ≅ 12 %
(POGAJ, et al., 1993).
Poissonovo þíslo
Poissonova þísla jsou dĤleitými charakteristikami prunosti dĜeva a vyuívají se
pĜedevím pĜi objemových zmČnách dĜeva, zpĤsobených vlivem mechanických zatíení.
Hodnoty Poissonových þísel pro smrk ukazuje Tab. 1 (POGAJ, et al., 1993).

Tab. 1 Poissonova þísla vybraných dĜevin (POGAJ, et al., 1993).

Mez úmČrnosti
V deformaþním diagramu lze po pĜekroþení meze úmČrnosti σ u sledovat odklon
lineárního prĤbČhu. NapČtí, které odpovídá tomuto zlomu, je mez úmČrnosti. Tuto
hranici mĤeme definovat jako nejvČtí napČtí ve dĜevČ, pĜi kterém jetČ nevznikají
plastické deformace a deformace pruné v þase (POGAJ, et al., 1993).
Pevnost
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Pevností dĜeva rozumíme odpor anebo odolnost dĜeva proti jeho trvalému
poruení. Podle fyzikální povahy veliþin, kterými definujeme pevnost, rozliujeme tĜi
druhy pevnosti:
- konvenþní (smluvenou) pevnost;
- skuteþnou pevnost;
- ideální anebo teoretickou pevnost.
Konvenþní pevnost vyjadĜuje nejvČtí napČtí, které se vztahuje na prĤĜez
skuteþného tČlesa. U dĜeva tato pevnost z praktického hlediska nemĤe být brána
do úvahy, neboĢ zde koneþného poruení tČlesa nelze dosáhnout. Skuteþná pevnost se
definuje skuteþným napČtím v okamiku poruení zkuebního tČlesa. Ideální pevnost je
maximální teoretická hodnota pevnosti dĜeva, kterou je moné dosáhnout pro konkrétní
dĜevinu a daných podmínek zatČování (POGAJ, et al., 1993).
Podle (DICKÝ, MISTRÍKOVÁ, 2000) rozdČlujeme pevnostní charakteristiky:
- podle stavu napjatosti na pevnosti získané pĜi jednoosém anebo více-osovém stavu
napjatosti;
- podle zpĤsobu zatíení na pevnost v tahu, tlaku, ohybu, krutu a smyku;
- podle þasového prĤbČhu zatČovací síly na statické a dynamické;
- podle úþinku zatíení dĜeva na pevnosti, které jsme získali destruktivní anebo
nedestruktivní metodou (BOHNHOFF, 2002).
Plastiþnost dĜeva
Plastiþnost je schopnost dĜeva mČnit vlivem vnČjích sil svĤj tvar bez patrného
poruení, þili se plasticky deformovat pĜed poruením v bodČ zlomu. Jedná se o trvalou
zmČnu tvaru dĜeva, tedy zmČny vzájemných ploch þástic poruených chemických
stavebních sloek (BOSTRÖM, et al., 1999).
Plastická deformace dĜeva pĜi krátkodobém zatíení se zaþíná projevovat tehdy,
kdy napČtí pĜekroþí mez úmČrnosti. PĜi dlouhodobých zatíeních se dĜevo chová jako
viskóznČ pruný materiál a plastická deformace vzniká od zaþátku zatíení. DĜevo je
tím plastiþtČjí, þím má vČtí plastickou deformaci bez vzniku makroskopického zlomu
(POGAJ, et al., 1993).
Houevnatost dĜeva
Houevnatost dĜeva je obrazem jeho struktury a vazebných energií se zĜetelem
na daný zpĤsob zatíení.
Statická houevnatost dĜeva je mechanická vlastnost, která pĜedstavuje
mechanickou energii spotĜebovanou na vznik plastické deformace. Odpovídá tedy
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mechanické práci. Houevnatost je tím vČtí, þím více práce se spotĜebuje na vznik
plastické deformace (BENDER, 2006).
Rázová houevnatost dĜeva charakterizuje schopnost dĜeva absorbovat práci
rázovým ohybem. Cílem takového namáhání je zjistit velikost práce, která se
spotĜebovala na pĜeraení za urþitých podmínek (POGAJ, et al., 1993).
4.1.4

Mezní stavy
Dimenzování dĜevČných konstrukcí, vystavovaných rĤzných druhĤ zatíení, se

stanovuje metodou mezních stavĤ (ýSN EN 1995-1-1, 2006). Mezní stavy únosnosti se
rozdČlují do dvou skupin:
- mezní stav únosnosti;
- mezní stav pouitelnosti.
Mezní stav únosnosti
PĜi ovČĜování konstrukce z hlediska vyhovČní mezního stavu únosnosti se ve
veobecnosti uvauje mezní stav statické rovnováhy anebo celkového pĜetvoĜení
konstrukce, pĜi kterých se musí prokázat, e:

Ed , dst ≤ Ed , stb

(4.7.)

anebo se uvauje mezní stav poruení, nadmČrného pĜetvoĜení prĤĜezu, nosníku þi
spoje, pĜiþem platí:

S d ≤ Rd
kde:

(4.8.)

E d , dst a E d , stb jsou návrhové úþinky stabilizujícího a destabilizujícího zatíení
Sd

je návrhová hodnota vnitĜní síly nebo momentu

Rd

je návrhová hodnota odpovídající odolnosti

Mezní stav pouitelnosti
PĜi posouzení konstrukcí (pĜevánČ prvkĤ stropĤ a krovĤ) na mezní stav
pouitelnosti se vČtinou jedná o prokázání dovolených prĤhybĤ nosníkĤ, prokluzu
spoje a kmitání. Je nutné definovat také hodnoty okamité a koneþné deformace
od vlivu zatíení s pouitím prĤmČrných hodnot pĜísluných modulĤ prunosti, modulĤ
prunosti ve smyku a modulĤ prokluzu (BELPERIO, GRAD, 1999).
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4.2 Adheziva a jejich funkce
Technologie lepení má v dĜevaĜské praxi velice dĤleité místo, které nabývá
na významu z dĤvodu vývoje nových polymerních materiálĤ. DĜevČné nosníky mohou
tímto výrobním postupem získávat nové vlastnosti, díky kterým lze nosníky lépe zaĜadit
do konkrétních projektĤ dle specifických poadavkĤ.
Adheziva pro nosné dĜevČné prvky se pouívají pro vzájemné spojování prvku
tak, aby staticky pĤsobily jako celek. Lepidlo vyplĖuje spáry mezi dĜevČnými prvky a
vytváĜí mezi nimi adhezní spojení, které je stejnČ pevné a trvanlivé jako kohezní síly
uvnitĜ nosníku. Vrstva adheziva musí kromČ toho vykazovat dostateþnou pevnost a
trvanlivost, aby v uvaované tĜídČ trvání zatíení byla v prĤbČhu pĜedpokládané
ivotnosti konstrukce trvale úþinná. První fází je nanesení tekutého adheziva tak, aby
smáþelo povrchy obou spojovaných þástí, druhá fáze je pĜechod adheziva do pevného
stavu, tedy tzv. vytvrzování, které mue nastat tĜemi zpĤsoby: fyzikálním procesem
(tavná

adheziva,

termoplastická

adheziva),

chemickým

procesem

(adheziva

z epoxidových pryskyĜic, polyuretanová adheziva) nebo kombinací pĜemČny roztoku a
chemické reakce (moþovinová, melaminová a fenolická adheziva), (VYHNÁLEK,
2005).
Jednotlivé druhy adheziv se od sebe znaþnČ odliují charakteristikami jako
objemová stálost v závislosti na teplotČ a vlhkosti, kĜehko-lomové vlastnosti, tanost ap.
Spoleþnými vlastnostmi jsou vysoká pevnost a relativnČ vysoká tuhost vytvrzeného
adheziva.
Vhodnou vlastností, kterou by bylo vhodné u adheziva pro spojení dĜeva a
výztuí na bázi uhlíku uplatĖovat, je jeho prunost. Takovouto vlastností disponují
polyuretanová adheziva. Materiál vytvrzují vzdunou vlhkostí a jsou snadno
aplikovatelná. Pouívají se pĜedevím pro lepení a spojování sportovních povrchĤ,
dČtských hĜiĢ a jiných dynamicky zatČovaných konstrukcí (DAWEX, 2013). Vhodné
jsou jako podklady pod umČlé povrchy, absorbují rázy a mají dlouhou ivotnost.
V souþasné dobČ se za nejlepí typ povaují epoxidová adheziva, jejich
výhodou je vysoká pevnost pĜi vech typech zatíení, vysoký modul prunosti a dobrá
trvanlivost. Jde o dvousloková adheziva  sloka I. je epoxidová pryskyĜice, sloka II.
obsahuje tvrdidlo. ObecnČ je modul prunosti v jednotkách GPa, pevnost v tlaku
v desítkách GPa. Firmy zabývající se výrobou adheziv, uvedly na trh lepidla, pĜímo
urþená pro lepení systému zesilování.
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4.2.1

Polyuretanová adheziva
Polyuretan má svou historii z doby pĜed 2. svČtovou válkou. Vynálezcem

polyuretanu byl profesor Dr. Otto BAYER. Skuteþný rozmach pĜichází s pouitím
nového typu polyolĤ (na bázi polyetherĤ) v roce 1957.
Polyuretan (PUR) patĜí do skupiny syntetických polymerĤ. Polymery jsou látky,
v jejich velké molekule (makromolekule) se jako þlánek v ĜetČzu mnohonásobnČ
opakuje základní monomerní jednotka.
Základem syntézy polyuretanových adheziv je reakce izokyanátĤ (látky
obsahující chemicky reaktivní skupiny  NCO), polyolĤ (polyestery, polyethery), aminĤ
a vody (látky obsahující hydroxylové skupiny a aminové skupiny  OH, -NH2 ).
Volbou vhodné kombinace tČchto látek, které vstupují do reakce, lze získat
polyuretany liící se svými vlastnostmi  od velmi elastických (pruných) pČn a
po silnČ zesíĢované tvrdé pČny. Rozhodujícím faktorem pro typ pČny je poþet
reaktivních skupin v molekule kadé látky a molekulová hmotnost. Reakce, pĜi ní
polyuretan vzniká, je exotermní (tzn., vzniká pĜi ní teplo). Proces vypČĖování zaþíná
vývinem nadouvacího plynu. Tímto plynem mĤe být buć CO2 (uvolnČný chemickou
reakcí izokyanátu s vodou) nebo inertní látka (napĜ. 1, 1, 1, 2 - tetrafluorethan). PĜíprava
pČny je sloitý chemický a fyzikální proces ovlivĖovaný nejen vlastnostmi vstupních
surovin, ale i teplotními a tlakovými úþinky, smykovými vlivy tekoucího materiálu,
zámČrnČ pĜidávanými aditivy a v neposlední ĜadČ i neþistotami. Dalím velmi dĤleitým
faktorem pro výslednou kvalitu pČny je zároveĖ dĤkladná homogenizace (promíchání)
reakþní smČsi.
Z polyesteru nebo polyetheru a pĜebytku diisokyanátu se pĜipravuje
pĜedpolymer, a tato reakþní smČs je v aplikaþních dózách ve formČ aerosolu, kde se jako
hnací plyn obvykle pouívá smČs isobutanu s propanem (mĤe pĤsobit také jako
nadouvadlo). Výrobek je z tohoto dĤvodu hodnocen jako extrémnČ hoĜlavý (neobsahuje
CFC  halogenované uhlovodíky pokozující ozónovou vrstvu zemČ). Jako
izokyanátová sloka se pro syntézu polyuretanových adheziv pouívá témČĜ výhradnČ
4, 4 - difenylmethandiisokyanát (MDI)  napĜ. ICEMA R 145 Professional.
4.2.2

Epoxidová adheziva
Vývoj epoxidových adheziv zaþal ve Velké Británii po roce 1950. Jedná se

o rozsáhlou skupinu adheziv, která se v rĤzných modifikacích nejþastČji pouívá pro
lepení kovových materiálĤ. Za epoxidovou se povauje taková pryskyĜice, která
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v nevytvrzeném stavu obsahuje ve své molekule dvČ a více skupin na bázi epoxidu
(Obr. 8).

Ethylenoxidová

Oxiranová

skupina

skupina

Obr. 8 Epoxidové skupiny (VÍDEĕSKÝ, 2012)

V pĜípadČ, e je v molekule látky pouze jedna taková skupina, jedná se o reaktivní
Ĝedidlo nebo zmČkþovadlo.
Dnes se vyrábí velké mnoství rĤzných druhĤ epoxidových pryskyĜic. Kadý
druh mĤe mít podle délky ĜetČzce molekul Ĝadu typĤ, liících se od sebe viskózními
vlastnostmi, a to od nízko viskózních a po tuhé látky. Dodávají se jako jednoslokové
nebo dvouslokové systémy. Epoxidová adheziva urþená pro práci ve vyích teplotách
vyadují obvykle vyí vytvrzovací teploty a jsou kĜehþí ne adheziva pro nií teploty.
Podle úþelu pouití jsou to prákové hmoty vylisované do tyþinek, viskózní
kapaliny nebo plasty. ObdobnČ jsou i tvrdidla kapalná, práková nebo plastová.
Modifikací epoxidových pryskyĜic lze získat adheziva pouívaná ve vech odvČtvích
prĤmyslu. Dle sloení jsou jejich monosti pouití ve velkém teplotním rozmezí, a to
od - 220 do + 260 °C. Technologickou výhodou pĜi zpracování je to, e není potĜeba
k vytvrzení vyvíjet pĜetlak lepených dílĤ a jejich zajitČní pĜi vytvrzování. Doporuþená
hodnota pĜetlaku je 0,3 MPa, co vede k dokonalejímu slícování jednotlivých lepených
þástí (VÍDEĕSKÝ, 2012).
Z celé Ĝady epoxidových adheziv je pĜímo výrobci doporuþováno na lepení
výztuí na bázi uhlíku, napĜíklad lepidlo Sikadur - 330 firmy Sika CZ, s.r.o.
Epoxidová lepidla vykazují velmi dobrou adhezi k celé ĜadČ materiálĤ a jejich
kohezní pevnost þasto pĜevyuje pevnosti lepených materiálĤ, co lze pĜedjímat jako
vlastnost vhodnou pro pouívání rĤzných druhĤ výztuí na bázi jiného ne dĜevČného
materiál. V dĜevaĜském prĤmyslu pro vytváĜení konstrukþních materiálĤ a spojĤ mezi
dĜevČnými nosníky, napĜ. nekoneþného vlisu, se ovem pouívají spíe fenolformaldehydová a resorcin-formaldehydová adheziva (MINSTER, HRISTOVÁ, 2006).
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4.3 Kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken
ObecnČ je kompozitní materiál nebo zkrácenČ kompozit, materiál ze dvou, nebo
více substancí s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku
nové vlastnosti, které nemá sama o sobČ ádná z jeho souþástí. Obvykle jedna
ze souþástí dodává výrobku pevnost a druhá slouí jako pojivo. Kompozitní výrobky se
pouívají mnoha rĤznými zpĤsoby, þasto v pĜípadech podobnČ jako masivní dĜevo.
Kompozitní výrobky ze dĜeva mohou být upĜednostnČny pĜed masivním dĜevem.
V nČkterých pĜípadech díky urþitým nepomČrným výhodám, které tyto materiály pĜináí
(VÍDEĕSKÝ, 2012).
4.3.1

Uhlíková vlákna
Uhlíková vlákna patĜí mezi jedny z nejdĤleitČjích vyztuovacích materiálĤ pro

výrobu kompozitĤ v polymerní matrici. Velké uplatnČní mají v piþkových technických
kompozitech. Jsou to vlákna anorganická, vyrábČné pyrolýzou organických výchozích
materiálĤ

jako

jsou

vlákna

z

regenerované

celulózy,

bitumenové

anebo

polyakrylonitrilové (PAN) vlákna v inertní atmosféĜe (MELNICK, 2000). Podíl þistého
uhlíku ve vláknČ závisí na teplotČ pyrolýzy, která se pohybuje v rozmezí 93 - 99 %.
Podle zpĤsobu výroby lze uhlíková vlákna rozdČlit (GRNIAK, 2003; MOCHIDAA,
et al., 2000) na:
- þásteþnČ karbonizované pĜi teplotČ 400 °C s obsahem uhlíku cca 90 %;
- karbonizované pĜi teplotách 900 a 1 000 °C s obsahem uhlíku 90 a 95 %;
- grafitové, kde grafitizace probíhá v rozmezí teplot 2 800 a 3 000 °C a s obsahem
uhlíku ve vláknech a 98 %.
Uhlíková vlákna jsou tvoĜena grafitovými krystaly, které se na hranách
navzájem dotýkají (Obr. 9a). Velikost krystalĤ se pohybuje od 2 do 10 nm. Krystaly
jsou tvoĜené grafitovými vrstvami (obr. 9b), které svou orientací vĤþi ose vlákna
ovlivĖují vlastnosti vlákna (HAVRILA, et al., 1998; MOCHIDAA, et al., 2000;
TċPÁNEK, 2000).
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Obr. 9a Struktura uhlíkového vlákna - grafitové krystaly (MOCHIDAA, et al., 2000)

Obr. 9b Grafitové vrstvy a jejich vazby v pĜíþném a podélném smČru (MOCHIDAA, et
al., 2000)

Uhlíková vlákna jsou silnČ anizotropní a mají fibrilární strukturu. YoungĤv
modul prunosti v rovinČ grafitových vrstev dosahuje hodnot cca 910 GPa a ve smČru
kolmo k základním rovinám je mení, cca 30 GPa (AGARWAL, BROUTMAN, 1987).
Typické hodnoty vlastností uhlíkových vláken dle (SIKA s.r.o., 2010) jsou
uvedeny v následující tabulce (Tab. 2), pĜiþem je nutné uvést, e dané hodnoty jsou
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charakteristické pro skupinu vláken, ne pro samostatné vlákno ani pro kompozity
vyrobené z vláken (MACHEK, SODOMKA, 2008).

Tab. 2 Typické hodnoty vlastností uhlíkových vláken (SIKA s.r.o., 2010)
Pevnost v tahu
ım [MPa]

Modul
prunosti
Em [MPa]
. 10Ϲ

Relativní
prodlouení
࠱ [%]

Carbon high strength

4 300 - 4 900

230 - 240

1,9 - 2,1

Carbon high modulus

2 740 - 5 490

294 - 329

0,7 - 1,9

Carbon ultra high
modulus

2 600 - 4 020

540 - 640

0,4 - 0,8

Specifická
hmotnost
1,8
1,78 1,81
1,91 2,12

Manipulace s jednotlivými vlákny je v bČné praxi zcela nemyslitelná. Aby bylo
moné vyuívat vech výhod vláken s vysokou pevností, bývají uspoĜádána do svazkĤ,
rohoí a volnČ tkaných þi spletených forem. NejþastČjí aplikací jsou tzv. vícefázové
kompozity, kdy napĜ. jedna fáze netkaného vlákna tvoĜí nosnou þást kompozitu a druhá
fáze, kterou lze nazvat pojivem nebo matricí, tvoĜí stabilizaþní þást. Manipulace
s takovými polotovary je mnohem praktiþtČjí. Výrobkem vhodným pro praktické
pouití potom mohou být napĜ. vyztuující rohoe, tkaniny, lamely anebo prostorové
kompozity. V této práci je uvaováno pouze s tkaninou na bázi uhlíku, a to typem
SikaWrap 300C/60 (SIKA s.r.o., 2010; LOUD, 1996)).
4.3.2

Uhlíkové tkaniny
Základním sloením vech vyztuujících forem na bázi uhlíku jsou pásky

uhlíkových vláken ve formČ rovingu. Termínem "roving" se oznaþují nekoneþná vlákna,
jejich spoleþným znakem je nezkroucený pramenec tvoĜený individuálními vlákny,
který je navinutý na cívku (Obr. 10), (VÍDEĕSKÝ, 2012).
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Obr. 10 Pásek vláken ve formČ rovingu (PRINCE ENGINEERING, 2011)

Tato forma vláken tvoĜí základ vČtiny dalích výrobkĤ a samostatnČ je prakticky
nevhodná a nepouitelná. Pro speciální úþely se vyrábČjí vlákna ve formČ rovingu, který
mĤe být iroký i nČkolik centimetrĤ (VÍDEĕSKÝ, 2012).
Vyztuující roho
Vyztuující roho je netkaná výztu, která se vyrábí z nasekaných rovingĤ se
slabým naimpregnováním pryskyĜicí nebo termoplastem a tepelným slisováním
do ploché kontinuální rohoe. Obsah pojiva se pohybuje v rozmezí 5 a 30 % objemu, a
to dle pouití. Vyrábí se v rĤzných ploných hmotnostech. Jeliko jsou vlákna
neuspoĜádaná, je maximální dosah v této formČ výztuhy prostorovČ limitovaný, co
vede k niím tuhostem a pevnostem. Výrobek má vak v makroskopickém mČĜítku
ve své rovinČ izotropní vlastnosti (VÍDEĕSKÝ, 2012).
Tkanina
Podobným zpĤsobem, jako bČné textilie, je z rovingĤ vyrábČna tkaná výztu.
Výrobky mají rĤznou hodnotu ploné hmotnosti a jsou tkány rĤznými zpĤsoby vazeb
(Obr. 11) s bČným znaþením osnovy tkaniny þernou barvou a útku bíle s obrysem.
Výhodou ve srovnání s netkanou výztuí je vČtí obsah vláken a tudí vyí tuhost a
pevnost výsledného kompozitu. Nevýhodou mĤe být jev, e vlákna vlivem tkaní
nejsou zcela pĜímá (VÍDEĕSKÝ, 2012).
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Plátno 1/1

Kepr 1/2

Atlas 1/4

Obr. 11. BČné zpĤsoby zpracování vláken do tkanin (ELEARNING TUL, 2013).

Podle toho, jak je tkanina utkána, tak se chová pĜi praktickém pouití. Výhodou
pouití tkanin je jejich tvarová variabilita. Snadná aplikace je moná napĜ. u oblých
povrchĤ a u vrstvení tkanin, kde je moné vzájemnČ mČnit úhel vláken v jednotlivých
vrstvách (VÍDEĕSKÝ, 2012).
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5

METODIKA

5.1 Experimentální mČĜení
Celkem bylo zkoueno 50 dĜevČných nosníkĤ rozdČlených do pČti skupin.
K experimentu byly stanoveny tyto skupiny nosníkĤ:
•
•
•
•
•

nevyztuené dĜevČné nosníky
vyztuené dĜevČné nosníky tkaninou SikaWrap 300C/60 s pĜilepením
pomocí polyuretanového (PU) adheziva
vyztuené dĜevČné nosníky pĜedepjatou tkaninou SikaWrap 300C/60
s následným pĜilepením pomocí polyuretanového (PU) adheziva
vyztuené dĜevČné nosníky tkaninou SikaWrap 300C/60 s pĜilepením
pomocí epoxidového (EP) adheziva
vyztuené dĜevČné nosníky pĜedepjatou tkaninou SikaWrap 300C/60
s následným pĜilepením pomocí polyuretanového (EP) adheziva

Vechny nosníky byly podrobeny laboratorním destruktivním zkoukám,
na základČ kterých bylo mono stanovit nČkteré mechanické vlastnosti.
5.1.1

Stanovení nČkterých mechanických vlastností dle ýSN EN 408
PĜi zatíení tČlesa vzniká v jeho horní þásti napČtí v tlaku a ve spodní þásti

v tahu. Nedeformovatelná þást v tČlese bez normálového napČtí se oznaþuje jako
neutrální osa. Mezi tahovým a tlakovým napČtím je smykové napČtí. Vzhledem k tomu,
e tlaková pevnost dĜeva podél vláken je mnohem mení ne tahová pevnost, zaþíná
poruení tČlesa pĜi ohybu v tlakové zónČ vyboþováním vláken, co je málokdy
pozorovatelné pouhým okem. Koneþné poruení tČlesa probíhá v tahové zónČ, kdy
po pĜekroþení meze pevnosti dojde nejdĜíve k odtČpení krajních vláken a potom
k úplnému zlomení tČlesa. DĜevo kĜehké, málo pevné má zlom témČĜ hladký.
Houevnaté, pevné dĜevo má zlom vláknitý nebo tĜískovitý. Mez pevnosti ve statickém
ohybu (napĜíþ vláken) je prĤmČrnČ 100 MPa. Variaþní koeficient bývá 16% (ýSN 49
0116; ýSN EN 408).
Pevnost dĜeva charakterizující odpor (odolnost) dĜeva proti jeho trvalému
poruení lze povaovat za základní veliþinu. KvantitativnČ se pevnost vyjadĜuje
napČtím, pĜi kterém se poruí soudrnost tČlesa - napČtím na mezi pevnost ıp.
S ohledem na nemonost vypoþítat teoretickou pevnost dĜeva pro ádný zpĤsob
mechanického namáhání stanovuje se pevnost dĜeva jako skuteþná pevnost dĜeva. Údaje
o pevnosti dĜeva se zjiĢují prostĜednictvím zkouek, kde se sleduje skuteþné napČtí
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v okamiku poruení tČlesa. Hodnoty pevností dĜeva nejsou ovem absolutními
konstantami dĜeva, ale jde o veliþiny závislé na metodice zkouení. Pro vzájemnou
porovnatelnost získávaných hodnot pevností dĜeva byla pĜijata dohoda o zkuebních
postupech, která definuje podmínky, pĜi kterých se pevnost zjiĢuje. Základní zásady
zkouení pevnosti dĜeva spoþívají ve stanovení velikosti tČlesa, postupu zkouky a
výpoþtu výsledkĤ.
Hodnoty ohybové pevnosti dĜeva leí mezi hodnotami tahové a tlakové pevnosti
dĜeva ve smČru vláken. Mez úmČrnosti pĜi statickém ohybu je prĤmČrnČ 70% meze
pevnosti. Pevnost v ohybu závisí mimo jiné i na rozmČrech zatČovaného tČlesa. Podíl
vzdálenosti podpČr k výce tČlesa (tíhlostní pomČr) musí odpovídat, a to dle
stanovených postupĤ v ýSN EN 408. U smrkového dĜeva se mez pevnosti v ohybu pĜi
vlhkosti 12 % pohybuje na úrovni 80 MPa (POGAJ, et al., 1993). Vzhledem
k pomČrnČ vysoké ohybové pevnosti bylo pouito na nosníky namáhané ohybem právČ
smrkové dĜevo, pĜi vlhkosti 12 % (ýSN EN 380).
Ohybová zkouka byla provedena na trhacím zaĜízení UTS 50 TESTSYSTEM
GMBH & CO, které se nachází v laboratoĜi na FakultČ lesnické a dĜevaĜské ýZU. Stroj
se skládá ze stabilního podporového pĜípravku a zatČovacího trnu, pohybujícího se
ve vertikální rovinČ. Zkuební tČleso se zatČuje na ohyb symetricky dvČma bĜemeny
s rozpČtím l = 18h ± 3h. Deformace se mČĜí ve stĜední þásti mČĜeného úseku s délkou
l1 = 5h. Dalí definované rozmČry s rozmístČnými tlakovými body jsou patrny
na schématu (Obr. 12).

Obr. 12 UspoĜádání zkouky pro þtyĜbodový ohyb dle ýSN EN 408
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Modul prunosti Ed, pro nevyztuené dĜevČné nosníky lze vypoþítat dle
následujícího vztahu:
a.l12 .( F2 − F1 )
Ed =
[MPa ]
16.I .( w2 − w1 )
kde:

F1 - F2

je pĜírĤstek síly v oblasti lineární deformaþní kĜivky;

w1  w2

je odpovídající pĜírustek prĤhybu;

I

je moment setrvaþnosti prĤĜezu tČlesa;

a

je vzdálenost zatČovacího bĜemene od blií podpory;

l1

je délka snímaþe pro zjiĢování modulu prunosti.

(5.1.)

Vzhledem k tomu, e zkoumaný nosník je sloený z více druhĤ materiálĤ
s rĤznými moduly prunosti, nemĤeme s jistotou urþit polohu neutrální osy
zkoumaného kompozitu. MĤeme uvaovat pouze s fiktivním modulem prunosti, který
se vypoþítá podle vztahu:

Ek =
kde:

a.l12 .( F2 − F1 )
[MPa]
16.I yk .(w2 − w1 )
je fiktivní moment setrvaþnosti vypoþítaný dle vztahu:

Iyk

[

I yk = I y1 + n.I y 2 mm 4
kde:

]

(5.2.)

je pomČr mezi moduly prunosti za pĜedpokladu, e E2 > E1:

n

n=

(5.1.)

E2
E1

[−]

(5.3.)

Normálové napČtí ıd v prĤĜezu pro nevyztuené dĜevČné nosníky lze stanovit dle
vztahu:

σd =
kde:

M
.z [MPa]
I

M

je ohybový moment v Nmm;

z

je vzdálenost tČitČ od nejvzdálenČjího namáhaného vlákna

(5.4.)

Pokud uvaujeme obdélníkový prĤĜez (b x h), pak modul prĤĜezu tČlesa je:
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1
.b.h 3
I 12
1
= .b.h 2 [MPa]
W= =
h
z
6
2
kde:

b

je íĜka tČlesa v mm;

h

je výka tČlesa v mm.

(5.5.)

Modifikovaný vztah pro výpoþet normálového napČtí v ohybu je:

σd =
kde:

Fu .I 0
b.h 2

[MPa ]

(5.6.)

je síla na mezi úmČrnosti deformaþní kĜivky v N.

Fu

V pĜípadČ kompozitu se napČtí v prĤĜezu sloeného tČlesa stanoví dle schématu
(Obr. 13) a vztahĤ:

Obr. 13 Schéma pro výpoþet normálových napČtí sloeného prĤĜezu

σ k1 =

M
.z [MPa ]
I yk

σ k 2 = n.

(5.7.)

M
.z [MPa ]
I yk

(5.8.)
kde:

z

z=

je souĜadnice polohy fiktivní neutrální osy stanovená dle:

A1 .z1 + n. A2 .z 2
A1 + n. A2

[mm]

(5.9.)
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5.1.2

Návrh zkuebních tČles
Vybranou dĜevinou pro výrobu nosníkĤ byl Smrk ztepilý (Picea abies). Smrkové

dĜevo bylo zvoleno pĜedevím kvĤli þastému pouívání pro dĜevČné nosníky v praxi.
Pro testování pĜímých prostých nosníkĤ o pĜesných hoblovaných rozmČrech
30 x 66 x 1 200 mm a poþtu 10 kusĤ v kadé skupinČ, je zapotĜebí smrkového Ĝeziva
zaĜazeného dle poadavkĤ ýSN 73 2824-1 do tĜídy S10, urþené pro výrobu
konstrukþních dílcĤ. ěezivo bylo získáno od spoleþnosti Lesy ýeské republiky s. p.,
poboþka LáznČ Kynvart. PĜi výbČru dĜeva byl brán zĜetel pĜedevím na kvalitu
dodávaného Ĝeziva, aby bylo zamezeno výskytu neádoucích vad, které by mohli
ovlivnit výsledky zkouek, dle ýSN EN 1611-1.
Dle normy ýSN EN 408 se stanovily rozmČry nosníkĤ, které jsou odvozeny
od rozmČrĤ zkuebního stroje s maximálním rozpČtím pĜípravkĤ 400 mm:

h=
kde:

l P 400
=
= 66,67 mm
6
6

h

je výka nosníku v mm;

lp

je rozpČtí pĜípravkĤ v mm;

(5.10.)

Délka nosníku se tedy stanoví:

h
lt = 18h ± 3h + 2.(≤ )
2
kde:

lt

je délka celého nosníku v mm;

18h ± 3h

je vzdálenost podpor v mm;

h
2.(≤ )
2

jsou pĜesahy tČlesa od podpor v mm;

(5.11.)

Norma ýSN EN 408 také upĜesĖuje, e vzdálenost podpČr od koncĤ by nemČla být
mení ne 150 mm.
5.1.3

Stanovení hustoty dĜeva zkuebních tČles
Hustota celého prĤĜezu zkuebního tČlesa byla zjiĢována na vzorcích

odebraných ze zkuebního tČlesa dle ýSN 49 0108 a ýSN EN 13183-1 váhovou
(gravimetrickou) metodou. Tyto vzorky byly odebrány z celého prĤĜezu. Vzorky
neobsahovaly ádné vady dĜeva (ýSN EN 408, 2012). ObecnČ je hustota vyjadĜována
jako pomČr mezi hmotností a objemem.
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Podstatou váhové metody je zjitČní hmotnosti zkuebního tČlesa váením a jeho
objemu mČĜením rozmČrĤ. Výpoþtem se pak zjistí hmotnost jednotkového objemu
dĜeva.
Norma ýSN 49 0108 poaduje zkuební tČlesa ve tvaru pravoúhlého hranolu se
þtvercovou základnou 20 x 20 mm a délkou hranolu podél vláken 25 ± 5 mm. Zkuební
tČleso musí obsahovat minimálnČ pČt letokruhĤ, jinak se musí zvČtit jeho rozmČry.
Minimální poþet zkuebních tČles je 16 ks. Hmotnost zkuebních tČles se zjistí
s pĜesností na 0,01 g. RozmČry základny a délka se zmČĜí s pĜesností na 0,1 mm
ve smČru osy symetrie zkuebních tČles.
Hustota ȡ W kadého zkoueného tČlesa pĜi dané vlhkosti W v þase zkouky se
vypoþítá v kg.m-3 nebo g.cm-3 dle vztahu:

ρW =
kde

mW
m
= W
aW .bW .lW
VW

(5.12.)

mW

je hmotnost zkuebního tČlesa v kg (g) pĜi vlhkosti W;

aW , bW , lW

jsou rozmČry zkuebního tČlesa v m (cm) pĜi vlhkosti W;

VW

je objem zkuebního tČlesa v m3 (cm3) pĜi vlhkosti W.

Vypoþítaný výsledek se zaokrouhlí na 5 kg.m-3 (0,005 g.cm-3).
Metoda zjiĢuje délkové rozmČry nebo objem pĜi vlhkosti stejné anebo vyí,
ne je mez hygroskopicity bunČþných stČn, pĜi normalizované vlhkosti. Úþelem je
zjitČní zmČn tČchto rozmČrĤ v pomČru k rozmČrĤm pĜi vlhkosti rovné anebo vyí ne
mez hygroskopicity bunČþných stČn podle ýSN 49 0128. Úhel sklonu letokruhĤ
k dvČma protilehlým stranám prĤĜezu tČlesa nesmí být vČtí ne 10°. Pro zjednoduení
pĜi výrobČ zkuebních tČles pro tuto zkouku byla pouita tČlesa o rozmČrech
20 x 20 x 30 mm.
Zkuební

tČlesa

byla

kondiciována

v pĜedepsaných

podmínkách

o

normalizovaného prostĜedí charakterizovaného teplotou (20 ± 2) C a relativní vlhkostí
(65 ± 5) % tak, aby nevznikaly trhliny. ZmČny rozmČrĤ dvou nebo tĜí zkuebních tČles
se provČĜovali postupným mČĜením kadých nejménČ 6h a do ustálení podmínek.
Kondiciování zkuebních tČles se ukonþilo, pokud rozdíl mezi dvČma následujícími
mČĜeními nebylo vČtí ne 0,02 mm.
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5.1.4

Klimatizace zkuebních tČles pĜed vyztuením
DĜevČné nosníky byly ponechány jeden mČsíc ve vhodném prostĜedí, tzn. pĜi

relativní vzduné vlhkosti wr = 65 % ± 5 % a teplotČ 20 °C ± 2 °C. Pro zjitČní ustálení
vlhkosti dĜeva na 12 % (ýSN EN 380), byla provedena dvČ váení po sedmi dnech
v rozmezí esti hodin, dle poadavkĤ normy ýSN EN 408. Následné zmČĜení vlhkosti
dĜeva bylo provedeno dle normy EN 13183-1 hrotovým vlhkomČrem VHT 650
od firmy Elbez (rozsah mČĜení 5 - 50 %, chyba mČĜení 1 % pĜi vlhkosti do 25 %, 3 %
pĜi vlhkosti nad 25%). Pro pĜesné zachování vlhkostních parametrĤ byly vechny
nosníky pĜed dalím zpracováním vloeny do klimatizaþní komory WEISS 12 SD/15JU,
kde bylo udrováno poadované prostĜedí, a to jak pĜed nalepením vyztuovací tkaniny,
tak pĜed realizací deformaþních zkouek.
5.1.5

PĜíprava a nalepení uhlíkové tkaniny
Pouitou uhlíkovou tkaninou je SikaWrap 300C (obr. 14a), kterou dodala

výcarská firma se zastoupením v ýR, SIKA CZ s.r.o (technický list v pĜíloze þ. 5).
Uhlíková výztu byla dodána ve formČ tkaniny o íĜce cca 30 cm a délce 10,5 metru.
íĜka tkaniny byla sestavena z jednotlivých souborĤ vláken, jejich poþet byl na ± 25 cm
28 kusĤ.

a)
b)
Obr. 14 Uhlíková tkanina SikaWrap 300C/60 pouitá na vyztuení a) dodávané balení
b) vytvoĜené jednotlivé pruhy dle rozmČrĤ nosníku

Tkanina byla rozþlenČna na jednotlivé pruhy (obr. 14b) dle rozmČrĤ nosníku tak,
aby plnČ pokrývala namáhanou taenou þást. Poadavky na stupeĖ opracování povrchu
dĜevČných prvkĤ pĜed vlastním lepením doporuþuje výrobce vláken stupeĖ 8  brouení
(dle ýSN 49 0231).
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První adhezivum
dhezivum nutné pro nalepení tkaniny Sikadur 330 bylo dodáno firmou
SIKA CZ s.r.o. Jedná se o dvouslokové lepidlo, které
kte se skládá z epoxidové
epox
pryskyĜice
a tuidla (EP). Tato dvou komponentní tixotropní laminaþní
þní pryskyĜ
pryskyĜice na epoxidové
bázi je preferována výrobcem k lepení uhlíkových tkanin SikaWrap pro zesilování
nosníkĤ a stavebního dĜeva zatíeného v ohybu þi ve smyku.. Výhody tohoto adheziva
jsou vysoká pevnost, dlouhá doba zpracovatelnosti (pĜi
( i 20 °C je to 30 minut) a pom
pomČrnČ
nízká viskozita.
skozita. Mísící pomČr
pom komponentu A (epoxidová pryskyĜice)
Ĝice) a komponentu B
(tuidlo) je v hmotnostním pomČru 4:1. Lepidlo bylo nanáeno na oþitČný
oþ
hoblovaný
povrch nosníku speciálním laminaþním
lamina
váleþkem (Obr. 15) pro nanesení doporuþeného
doporu
mnoství adheziva a vytvoĜení
vytvoĜ lepící spáry zhruba o tl. cca 1 mm.

Obr. 15
1 Laminovací váleþek pro nanáení adheziva

Lepidlo Sikadur 330 má dobu vytvrzení dle technického
technické listu minimum
imum 12 hodin pĜi
+ 23 °C a maximum pĜi 7 dnech (pĜi dodrení podmínek lepení),, (PĜíloha þ. 5). Nosníky
proto byly ponechány
ány v klimatizovaném prostĜedí po tuto dobu a poté
oté byly pĜipraveny
p
na laboratorní testování..
Druhé lepidlo, které bylo k lepení pouito je komerþní
þní jednoslokové
jednoslok
lepidlo
na bázi polyuretanu, vzhledem k jeho pruným vlastnostem
vlastnostem a þþastém praktickém
pouití. Jedná se o lepidlo (PU) na dĜevo ICEMA R 145 Professional a je vhodné pro
lepení dĜevČných
ných konstrukcí, þepových spojĤ a pro kombinace dĜevo
dĜ
 polystyren,
kovy, plasty, minerální vlna atd. Toto lepidlo se vyznaþuje
v
uje vysokou pevností, odolností
proti vlhkosti a vodČ.
Č. Doba zpracovatelnosti
zpr
pĜi 20 °C je cca 900 minut (PĜíloha þ. 5). PU
lepidlo bylo na oþitČný
þ Čný povrch nosníkĤ nanáeno dĜevČnou
nou pachtlí ve vrstv
vrstvČ zhruba
1,5 mm, dle doporuþení
þení výrobce
výrobce.
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Po rozetĜení (EP) þi (PU) adheziva byl na povrch nosníkĤ pokladen soubor
vláken, který byl napnut v podélném smČru, aby dolo k plnému vyuití vysoké
pevnosti vláken pĜi testech v ohybu. Dalí vrstva adheziva byla nanesena na tkaninu a
rozetĜena, aby dolo k Ĝádnému prosycení vláken. Poslední krok lepení byl aplikování
potravinové PE fólie pĜes celou plochu nosníku, pĜiloení laĢoviny nebo hranolku a
na tĜech místech zafixování rychlo-svČrkami k sobČ pro dostateþné pĜitlaþení tkaniny
k lepenému nosníku.
Polyuretanové adhezivum (PU) má úplnou dobu vytvrzení v tahu po nČkolika
dnech, lepidlo Sikadur 330 (EP) má tuto dobu 7 dní (pĜi dodrení podmínek lepení),
(PĜíloha þ. 5). Vzorky proto byly ponechány v klimatizovaném prostĜedí 7 dnĤ a poté
byly pĜipraveny na laboratorní testování.
Vechna lepení byla provedena pĜi ± 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu
cca 60 %.
5.1.5.1 PĜedepnutí uhlíkové tkaniny
Pro jednu skupinu nosníkĤ, pĜi pouití PU i EP adheziva, bylo pouito
pĜedepnutí na speciálnČ vyvinutém zaĜízení (Obr. 16), které umoĖovalo zmínČnou
tkaninu SikaWrap 300C/60 pĜedepnout na 100 Kg, co je 980 N. ZaĜízení umonilo
provést u takto pĜedepjaté tkaniny lepení a pČti nosníkĤ najednou.

Obr. 16 PĜedepnutí uhlíkových tkanin na dĜevČných nosnících

Tento zpĤsob vyztuování je velice þasovČ i technologicky nároþný, avak dle rozboru
výe zmiĖované literatury slibuje velice dobré výsledky z hlediska pevnosti a únosnosti.
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5.1.6

Zkuební metoda
Zkouka ohybem obvykle probíhá pĜi þtyĜbodovém uloení. ýtyĜbodový ohyb

má výhodu zejména v tom, e mezi bĜemeny dochází k þistému ohybu bez
posouvajících sil. Pouité uspoĜádání (Obr. 17) se pouívá pro stanovení globálního
modulu prunosti pro dĜevČné konstrukce dle ýSN EN 408. Vech 50 nosníkĤ bylo
podrobeno této zkouce.

Obr. 17 UspoĜádání zkouky pro mČĜení pevnosti v ohybu

Pro realizaci zkouek byl pouit stroj typu UTS 50 TESTSYSTEME od výrobce
UTS TESTSYSTEME GMBH & CO., NČmecko, rok výroby 1996 (Obr. 18).

Obr. 18 Trhací stroj UTS 50 TESTSYSTEME

Rychlost zatČování byla konstantní a posunutí zatČovací hlavy nesmČlo být
vČtí ne 0,003h mm.s-1, to znamená, e rychlost nesmČla být vČtí ne 0,186 mm.s-1.
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V tomto pĜípadČ byla tato rychlost 0,15 mm.s-1. PĜi zatíení se mČĜil prĤhyb nosníkĤ
pomocí þíselníkového úchylkomČru s pĜesností 0,01 mm.
Kadý jednotlivý nosník se postupnČ ukládal do zkuebního zaĜízení a se
zvyující zatČující silou se sledoval údaj o vznikající síle a prĤhybu. V okamiku, kdy
napČtí v nČkterém z krajních vláken dĜeva nebo tkaniny dosáhlo své mezí hodnoty,
dolo k pĜelomení nosníku a tím k zastavení a odeþtení hodnot síly a prĤhybu nosníku,
právČ v tento okamik.

5.2 Statistické zpracování dat
Statistické zpracování namČĜených dat bylo provádČno za úþelem vyhodnocení
jednotlivých hodnot sledovaných znakĤ metodami popisné statistiky tak, aby bylo
mono s pĜedem stanovenou pĜesností potvrdit þi zamítnout urþenou hypotézu o míĜe
vhodnosti uplatnČní uhlíkových tkanin na dĜevČném nosníku. Jednotlivá data byla mezi
sebou porovnávána testem hypotézy o shodČ dvou prĤmČrĤ s tím, e testy byly
uvaovány na pČti procentní hladinČ významnosti Į = 0,05 = 5%.
Statistické vyhodnocení souboru pracuje s tČmito parametry (HINDLS a kol, 2004)


rozsah souboru (N)  poþet vech pĜípadĤ, výsledkĤ mČĜení, hodnot sledované
vlastnosti souboru sloeného ze statistických jednotek;



rozsah výbČru (n)  udává poþet jednotek ve výbČru;



prĤmČr souboru (ȝ)  hodnota charakterizující polohu souboru, tedy hodnota
prĤmČrná;



rozptyl souboru (s2)  prĤmČr druhých mocnin odchylek jednotlivých
pozorovaných hodnot v souboru od jeho prĤmČru ȝ;



smČrodatná odchylka souboru (s)  je druhou odmocninou z hodnoty rozptylu s2;



nejvČtí výbČrová hodnota (x max);



nejmení výbČrová hodnota (x min);



variaþní koeficient (V)  je relativní mírou rozptýlení hodnot stanovený podílem
smČrodatné odchylky (s) a prĤmČru (ȝ).
PĜed zpracováním samotných analýz bylo dĤleité provést posouzení

namČĜených hodnot z hlediska normálního rozdČlení þetnosti a odhalení extrémĤ. Pro
posouzení namČĜených hodnot fyzikálních a mechanických vlastností byly pouity
statistické metody (ANOVA) a metody mnohonásobného porovnávání dle zvoleného
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testu. NáslednČ byla pomocí regresní kĜivky urþena síla vztahu mezi popisovanými
veliþinami.
5.2.1

Normální rozdČlení þetnosti
Normální neboli Gaussovo rozdČlení pravdČpodobnosti (Obr. 19), je jedno

z nejdĤleitČjích rozdČlení pravdČpodobnosti spojité náhodné veliþiny. Tímto
rozdČlením pravdČpodobnosti se sice neĜídí velké mnoství veliþin, ale jeho význam
spoþívá v tom, e za urþitých podmínek

dobĜe aproximuje Ĝadu jiných

pravdČpodobnostních rozdČlení (spojitých i diskrétních). V souvislosti s normálním
rozdČlením jsou þasto zmiĖovány náhodné chyby, napĜ. chyby mČĜení, zpĤsobené
velkým poþtem neznámých a vzájemnČ nezávislých pĜíþin. Proto bývá normální
rozdČlení také oznaþováno jako zákon chyb. Podle tohoto zákona se také Ĝídí rozdČlení
nČkterých fyzikálních a technických veliþin.


Obr. 19 Gaussovo rozdČlení þetnosti
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5.2.2

Testovací hypotézy
Na základČ realizace náhodného výbČru rozsahu n lze ovČĜit urþitou hypotézu

týkající se náhodné veliþiny X. Statistická hypotéza znamená urþité tvrzení
o parametrech (parametrické testy) pozorované náhodné veliþiny pocházející
ze základního souboru nebo tvaru rozdČlení znaku v souboru (neparametrické testy)
na základČ pozorované náhodné veliþiny. Testování statistických hypotéz je jednoduchý
rozhodovací postup, pĜi nČm se na základČ výsledkĤ získaných náhodným výbČrem
vysloví bućto nulová hypotéza nebo alternativní hypotéza.
PĜi testování hypotéz proti sobČ stojí dvČ hypotézy:
H0 nulová (testovaná) hypotéza:
H0: µ1 = µ2

(5.13.)

H1 alternativní hypotéza (popírá nulovou hypotézu):
1. dvoustranná alternativní hypotéza:
H1: µ1  µ2

(5.14.)

2. jednostranná alternativní hypotéza (pravostranná):
H1: µ1 > µ2

(5.15.)

3. jednostranná alternativní hypotéza (levostranná):
H1: µ1 < µ2

(5.16.)

PĜi testování hypotéz jde o rozhodnutí, které mĤe, ale nemusí být správné (Statistica
8).
5.2.3

Vylouþení extrémních hodnot
PĜed vlastním statistickém zpracování dat je dĤleité vylouþení extrémĤ, které

by mohly nepravdivČ ovlivnit celkový výsledek mČĜené veliþiny. Je nutné extrémy
nČjakým zpĤsobem lokalizovat. K tomuto úþelu byl vyuit software Microsoft Excel
2007. Extrémy zobrazuje nejlépe bodový graf s proloenou lineární spojnicí trendu.
Jakákoliv extrémní hodnota se okamitČ projeví v bodovém grafu jako odlehlá hodnota
a mĤe tak být vyĜazena z následujícího zpracování. Tato grafická metoda mĤe odhalit
extrémní hodnoty, které lze v nČkterých pĜípadech opravit, napĜ. pokud se jedná
o chybu v zadání mČĜených hodnot.
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5.2.4

Analýza rozptylu - ANOVA
Jako analýza rozptylu (ANOVA) je oznaþován soubor postupĤ induktivní

statistiky uívaných pĜi testování hypotéz o stĜedních hodnotách pĜi rĤzném, þasto
i velmi komplikovaném uspoĜádání experimentu.
Na analýzu rozptylu s jednoduchým tĜídČním lze pohlíet jako na zobecnČní
dvouvýbČrového t-testu pro situaci, kdy se testuje shoda stĜedních hodnot ve více ne
dvou skupinách. Na takovéto úlohy lze pouít opakovanČ dvouvýbČrový t - test
pro vechny dvojice výbČru, pokud je cílem, aby pravdČpodobnost chyby prvního druhu
byla rovna zvolené hladinČ významnosti.
Vlastní postup analýzy rozptylu lze rozdČlit do pČti krokĤ, jimi jsou
(MELOUN, MILITKÝ, 2006):


odhad parametrĤ základního modelu ANOVA;



testování jeho významnosti a konstrukce rĤzných modelĤ;



vyjádĜení sloek rozptylĤ a testování jejich významnosti;



ovČĜení pĜedpokladu normality a indikace silnČ vyboþujících hodnot;



interpretace výsledkĤ s ohledem na zadání dat a jejich pĜípadné úpravy.
Závislost zkoumaných veliþin byla posuzována na základČ porovnání zvolené

závislé promČnné s nezávislými promČnnými.
5.2.5

Tukeyova metoda mnohonásobného porovnávání
Tukeyova (ANDIL, 2003) metoda mnohonásobného porovnávání je vlastnČ

obdobou t-testu a pouívá se v pĜípadČ vyváeného tĜídČní, tedy pokud:
n1 = ... = n1 = n

(5.17.)

Z hlediska síly testu a pĜípadné robustnosti k poruení pĜedpokladĤ analýzy rozptylu je
u tohoto testu doporuþen stejný poþet pozorování jetČ dĤraznČji ne u analýzy rozptylu.
Pro rĤzné poþty pozorování ni a nj ve srovnávaných skupinách i a j byla vytvoĜena
modifikace tohoto testu, který se v softwarových programech pouívá pod názvem
Tukey HSD (honest significant difference).
Ve vech pĜípadech se testuje nulová hypotéza, oproti alternativní hypotéze.
Nulová hypotéza tvrdí, e stĜední hodnoty porovnávaných skupin i a j se nelií. Testové
kritérium má tvar:

Q=

µ i − µ j
S*

(5.18.)
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kde:

S*

je smČrodatná odchylka pro shodné poþty pozorování n ve skupinách i a j

S* =

SE
n (N − I )

tvaru:
(5.19.)

a testované kritérium Q se porovná s tabelovanou kritickou hodnotou:
q1-Į (I, N - I)

(5.20.)

která se nazývá studentizované rozpČtí (ANDIL, 2005) a je souþástí podrobnČjích
statistických tabulek.
Pokud je hodnota testovaného kritéria Q mení ne kritická hodnota, potom
nezamítáme nulovou hypotézu o rovnosti stĜedních hodnot obou porovnávaných skupin.
Tento test musíme provést pro vechny moné kombinace skupin.
Pro rĤzné poþty pozorování ni a nj ve srovnávaných skupinách i a j má
smČrodatná odchylka tvar:

S* =

SE
2( N − I )

§1 1·
¨ + ¸
¨n n ¸
j ¹
© i

(5.21.)

Testové kritérium se opČt rovná tabelované kritické hodnotČ. Pokud je hodnota
testovaného kritéria Q mení ne kritická hodnota, pak nezamítáme nulovou hypotézu
o rovnosti stĜedních hodnot obou porovnávaných skupin.
Tukeyho test patĜí k nejuívanČjímu a povauje se také za jeden z nejlepích
z hlediska vhodného kompromisu síly testu a monosti výskytu chyby prvního druhu
(BLATNÁ, 1996).

5.3 Teoretický výpoþet
5.3.1

Metoda náhradních prĤĜezĤ
PĜi dimenzování jednoduchých prĤĜezĤ zesílených vrstvou tkaniny a adheziva

mono s urþitými omezeními pouít teorii náhradních prĤĜezĤ (Obr. 20),
(REINPRECHT, TEFKO, 2000).
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Obr. 20 Schéma výpoþtu metody náhradních prĤĜezĤ (REINPRECHT, TEFKO, 2000)

Náhradní plocha se stanovila dle:

[

AN = AT .n mm 2
kde:

(5.22.)

AT

je plocha tkaniny;

n

je pomČr mezi moduly prunosti za pĜedpokladu, e E2 > E1, tedy:

n=
kde:

]

ET
ED

[−]

(5.23.)

ET

je modul prunosti tkaniny;

ED

je modul prunosti dĜeva.

Poloha neutrální osy se vyjádĜila jako:

e=
kde:

AD .e D + AN .eT
AD + AN

[mm ]
2

(5.24.)

AD

je plocha dĜeva;

eD

je vzdálenost tČitČ dĜevČného prĤĜezu od okraje;

eT

je vzdálenost tČitČ tkaniny od okraje.

VyjádĜení výsledného momentu setrvaþnosti náhradního prĤĜezu mĤeme
stanovit dle Steinerovy vČty takto:

[

I = I D + n.I T + AD .(e D − e) 2 + AN .(e − eT ) 2 mm 4
kde:

ID

je moment setrvaþnosti dĜevČného prĤĜezu;

IT

je moment setrvaþnosti tkaniny.

]

(5.25.)
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Maximální napČtí v dĜevČné þásti prĤĜezu, za pĜedpokladu pĜímé úmČry prĤbČhu
napČtí je:

σD =
kde:

M MAX
.e [MPa ]
ID

(5.26.)

MMAX je maximální hodnota ohybového momentu na nosníku.
NapČtí v zesíleném nosníku:

σ D = n.

M MAX
.e [MPa ]
I

(5.27.)

Uvedené vztahy mají omezenou platnost. V oblasti malých prĤĜezĤ (moment
setrvaþnosti mení ne 300 cm4) dochází k prunČ plastickým deformacím, kdy
v dĜevČné þásti prĤĜezu dojde k teþení dĜeva a napČtí se redistribuují rovnomČrnČ.
Vzhledem k tomu, e v takovýchto prĤĜezech je únosnost tkanin nevyuitá, pozbývá
v praxi tento druh vyztuení význam (TEFKO, GRNIAK, 2001).

5.4 Modelová analýza
5.4.1

Popis výpoþtového modelu vytvoĜeného pomocí MKP
Výpoþtová simulace byla provedena pomocí metody koneþných prvkĤ (dále

MKP). Model byl vytvoĜen v prostĜedí komerþního programu ANSYS verze 14.0.
Program ANSYS je softwarový nástroj slouící pro realistickou simulaci namáhání a
poruení dĜevČných konstrukcí. RozmČry výpoþtového modelu souhlasí s rozmČry
nosníkĤ pro laboratorní destruktivní metody (Obr. 17) v kapitole 5.1.6 (KUKLÍK, et al.,
2006).
5.4.1.1 Model Geometrie
Základní model tvoĜil dĜevČný nosník, na jeho spodní ploe byla nalepena
tkanina z uhlíkové tkaniny. Po nČkolika testovacích výpoþtech byla dána pĜednost
prostorovému modelu pĜed rovinným. Vzhledem k tomu, e jak geometrie nosníku, tak i
zatíení mají 2 roviny symetrie, bylo mono pro výpoþtovou simulaci pouít pouze
þtvrtinový model (Obr. 21) s pĜíslunými okrajovými podmínkami na rovinách
symetrie.
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Roviny
symetrie

ýtvrtinový
model

Obr. 21 ýtvrtinový
tvrtinový model se zobrazením rovin symetrie

5.4.1.2 Modell materiálu
Pro popis dĜeva
Ĝeva
eva byl pouit lineární ortotropní model materiálu. Deformaþní
chování adheziva bylo povaováno za smČrovČ
sm
nezávislé, byl tedy pouit lineární
isotropní model materiálu. Tkanina mČla
m
výraznČ vyí tuhost ve smČru
smČ vláken, proto
bylo potĜeba
eba i zde pou
pouít ortotropní model materiálu,
eriálu, který lépe definuje vlastnosti
v pĜísluném smČru.
Čru. Definování polohy s umíst
umístČním
ním jednotlivých vrstev ukazuje
Obr. 22.
DĜevo
Ĝevo

Lepidlo
Tkanina

Obr. 22 Zobrazení vrstev navrhovaného modelu
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5.4.1.3 Diskretizace modelu
Princip MKP spoþívá v rozdČlení kontinua na dostateþný poþet malých
podoblastí (jejich poþet je koneþný) a vyĜeení neznámých parametrĤ v uzlových
bodech tČchto podoblastí. V praxi se toto dČlení dČje pomocí vytvoĜení sítČ
z pĜeddefinovaných nosníkĤ. V tomto pĜípadČ byl pouit strukturální prostorový dvaceti
uzlový prvek SOLID 186. Tento prvek je v podstatČ nástupce prvku SOLID 95, který
ji není v souþasných verzích programu ANSYS podporován. Prvek SOLID 186 má
kvadratické bázové funkce a mimo jiné umoĖuje zahrnout do analýzy i pĜedepjetí.
Tento prvek byl pouit k vytvoĜení sítČ na objemech odpovídajících nosníku, vrstvČ
adheziva i tkaninČ.
Vygenerovaná síĢ je zobrazena na obrázku (Obr. 23). V místech, kde dochází
k odeþítání hodnot napČtí byla síĢ zahutČna, aby dolo ke sníení diskretizaþní chyby.
Na druhou stranu, s poþtem uzlĤ narĤstá výpoþtový þas, proto v místech, která jsou
nepodstatná z hlediska Ĝeení tohoto problému, byla vytvoĜena pomČrnČ Ĝídká síĢ, co je
bČnou praxí u stanovování takovýchto modelĤ.

Obr. 23 Zobrazení poloviny nosníku a jeho prostorové sítČ
5.4.1.4 Okrajové podmínky modelu
Vzhledem k tomu, e pro výpoþtovou simulaci byl pouit þtvrtinový model,
musela být na roviny Ĝezu pĜedepsána okrajová podmínka symetrie (Obr. 24). Dalí
okrajové podmínky jsou patrné z obrázku (Obr. 25). Podpora byla modelována
zamezením posuvĤ v pĜísluných smČrech a zatČující síla byla aplikována do pĜísluné
vzdálenosti.
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Okrajová
podmínka

Obr. 24 PĜedepsaná okrajová podmínka symetrie nosníku

Obr. 25 Okrajové podmínky nosníku s rozloením prostorové sítČ

5.4.1.5 Simulace nosníku
Vzhledem k tomu, e se jednalo o inverzní úlohu (získání zatíení pĜi znalosti
napČtí v tČlese), musela být provedena statická analýza nČkolikrát, s postupnČ se
zvyující zatČující silou. V okamiku, kdy napČtí v nČkterém z krajních vláken dĜeva
nebo tkaniny dosáhlo své mezí hodnoty, byla simulace zastavena a odeþtena hodnota
síly a prĤhybu nosníku, podobnČ jako pĜi destruktivních zkoukách v laboratoĜi.
Analýza citlivosti ukazuje pro pĜehlednost, jaký vliv mají jednotlivé konstanty
materiálového modelu dĜeva na napČtí (Obr. 26) a prĤhybu (Obr. 27). Nejvíce
ovlivĖující parametr je modul prunosti, pĜípadnČ smykový modul.
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Obr. 26 Vliv konstant materiálového modelu na napČtí v nosníku
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Obr. 27 Vliv konstant materiálového modelu na prĤhyb nosníku

Na nosníku byl analyzovaný vliv promČnných materiálových veliþin na prĤhyb,
ohybové napČtí na horním okraji nosníku a na maximální smykové napČtí. Teoreticky
analyzovaný nosník byl shodný s experimentálnČ ovČĜovaným nosníkem. Vechny
nosníky byly zkoumané i ve vech pČti skupinách jednotlivČ, a to nevyztuených
nosníkĤ, vyztuených nosníkĤ uhlíkovou tkaninou s pouitím PU adheziva,
vyztuených nosníkĤ uhlíkovou tkaninou s pouitím EP adheziva a vyztuených
nosníkĤ s pĜedepjatou uhlíkovou tkaninou pro oba druhy adhezních pĜípravkĤ PU i EP,
s pĜíslunými parametry promČnných vlastností.
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6

VÝSLEDKY A DISKUZE

6.1 Vyhodnocení ohybové zkouky statistickými metodami
Vyhodnocením namČĜených údajĤ z deseti nevyztuených konstrukþních
nosníkĤ (nevyztuené), deseti vyztuených nosníkĤ pĜilepením uhlíkové tkaniny s EP
adhezivem (EP), deseti vyztuených nosníkĤ pĜilepením pĜedepjaté uhlíkové tkaniny
s EP adhezivem (EP+), deseti vyztuených nosníkĤ pĜilepením uhlíkové tkaniny s PU
adhezivem (PU) a deseti vyztuených nosníkĤ pĜilepením pĜedepjaté uhlíkové tkaniny
s PU adhezivem (PU+) se získal soubor hodnot, který bylo moné podrobit statistickým
porovnáním dat. Na základČ jednofaktorové analýzy rozptylu zmiĖovaných skupin, bylo
moné zjistit vzájemný vztah mezi tČmito skupinami navzájem, a to pro zatČovací sílu
F [N] potĜebnou k pĜelomení nosníkĤ, prĤhyb nosníkĤ w [mm] pĜi poruení, modul
prunosti Em [MPa] a pĜíslunou pevnost v ohybu ım [MPa].
Následující tabulky Tab. 3 a 7 ukazují namČĜené výsledky zjiĢovaných veliþin
(nevyztuené, EP, EP+, PU a PU+) pro jednotlivé nosníky, a to vdy s prĤmČrnou
hodnotou, smČrodatnou odchylkou a variaþním koeficientem. Tabulky jsou rozdČleny
podle typu nosníkĤ, tz. skupin s konkrétními þísly nosníkĤ a jejich hodnotami hmotnosti
a hustoty.
Tab. 3 NamČĜené hodnoty síly, prĤhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu pro
nevyztuené nosníky
þ.

typ

m [g]

ȡ [kg.m-3]

F [N]

w [mm]

Em
[MPa]

ım
[MPa]

2

nevyztuené

1 015,43

497,70

6 862,75

28,211

21 313

17,7

15

nevyztuené

1 000,15

471,07

6 452,15

28,493

16 086

16,7

23

nevyztuené

1 020,53

493,50

6 885,10

31,48

14 212

17,8

36

nevyztuené

1 013,37

509,31

5 199,37

26,343

18 082

13,4

43

nevyztuené

960,96

524,00

6 268,31

40,136

11 440

16,2

44

nevyztuené

943,95

475,13

6 701,14

41,028

15 831

17,3

48

nevyztuené

882,73

394,34

4 386,24

25,181

14 382

11,3
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nevyztuené

971,71

486,11

6 349,50

30,517

9 927

16,4
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nevyztuené

897,55

510,79

5 979,42

38,731

14 662

15,4

62

nevyztuené

1 010,32

434,39

5 156,57

26,264

13 251

13,3

prĤmČrná hodnota

971,67

479,63

6 024,05

31,64

14 919

15,6

smČrodatná odchylka

50,15

39,15

841,24

6,08

3 227

2,2

variaþní koeficient

5,16 %

8,16 %

13,96 %

19,20 %

21,63 % 13,96 %
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Hodnoty zatČovací síly F [N] z tabulky Tab. 3 pro nevyztuené nosníky se
pohybovaly od minima 4 386,24 N po maximum 6 885,10 N a vykazují variaþní
koeficient 13,96 %, co znaþí pomČrnČ nízký rozptyl hodnot. Naopak u hodnot prĤhybu
w [mm] a modulu prunosti Em [MPa] se hodnoty pohybují s variaþním koeficientem
19,20 %, resp. 21,63 %, co ukazuje na výrazný rozptyl hodnot, a tudí velice
rĤznorodou kvalitu nosníkĤ. Rozptyl hodnot i variaþní koeficient pro pevnost v ohybu
ım [MPa] je shodná jako u maximální zatČovací síly.
Tab. 4 NamČĜené hodnoty síly, prĤhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu pro
vyztuené nosníky uhlíkovou tkaninou s EP adhezivem
þ.

typ

m [g]

ȡ [kg.m-3]

F [N]

w [mm]

Em
[MPa]

ım
[MPa]

21

EP

1 046,55

487,43

7 579,80

42,351

14 858

19,6

27

EP

892,66

425,91

7 820,83

48,406

17 393

20,2

28

EP

911,80

397,33

7 133,46

36,232

18 316

18,4

32

EP

1 077,52

481,67

7 526,39

43,725

19 208

19,4

39

EP

946,49

419,13

7 242,55

38,925

16 151

18,7

40

EP

922,08

408,81

5 660,99

28,301

17 915

14,6

45

EP

909,33

420,81

6 839,77

46,658

16 312

17,7

52

EP

911,88

397,72

7 599,24

49,293

16 809

19,6

55

EP

931,92

413,52

6 329,55

31,446

15 777

16,3

59

EP

1 018,90

460,49

9 259,34

43,437

19 569

23,9

prĤmČrná hodnota

956,91

431,28

7 299,19

40,88

17 231

18,8

smČrodatná odchylka

65,68

33,22

954,54

7,07

1 527

2,5

variaþní koeficient

6,86 %

7,70 %

13,08 %

17,30 %

8,86 %

13,08 %

Tabulka Tab. 4 ukazuje hodnoty pro vyztuení nosníkĤ pĜilepenou uhlíkovou
tkaninou. PomČrnČ kvalitní relativní rozptýlení dat, þili variaþní koeficient je patrný
u zatČovací síly F [N] a pevnosti v ohybu ım [MPa] s hodnotou 13,08 %. Minimální
hodnota zatČovací síly je 5 660,99 N a maximální hodnota zatČovací síly je 9 259,34
N. Zvýení tČchto hodnot zapĜíþiĖuje pĜidaná výztu. Pro prĤhyb w [mm] je zde patrný
variaþní koeficient 17,30 %, co mĤe být zpĤsobeno rozdílnou kvalitou dĜeva nosníkĤ.
Velice zajímavé z hlediska kvality zjitČných dat se jeví hodnoty modulu prunosti Em
[MPa], které mají variaþní koeficient 8,86 %. To je zpĤsobeno pĜidanou výztuhou, která
má velký vliv na danou veliþinu.
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Tab. 5 NamČĜené hodnoty síly, prĤhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu pro
vyztuené nosníky pĜedepjatou uhlíkovou tkaninou s EP adhezivem
þ.

typ

m [g]

ȡ [kg.m-3]

F [N]

w [mm]

Em
[MPa]

ım
[MPa]

4

EP+

1 158,17

534,03

10 255,81

40,435

23 899

26,5

6

EP+

984,12

413,69

9 990,40

37,083

20 909

25,8

7

EP+

1 027,23

405,14

9 490,91

46,203

21 574

24,5

9

EP+

1 169,55

537,94

9 453,41

32,028

27 342

24,4

10

EP+

1 100,45

473,54

9 357,83

37,501

21 180

24,2

11

EP+

1 022,79

479,28

8 183,84

44,265

20 366

21,1

14

EP+

1 075,58

484,61

7 999,87

37,937

17 686

20,7

16

EP+

1 029,54

399,42

7 453,28

42,524

17 383

19,2

18

EP+

1 065,60

476,75

8 566,04

47,733

21 412

22,1

41

EP+

1 148,80

490,27

10 496,09

50,481

22 253

27,1

prĤmČrná hodnota

1 078,18

469,47

9 124,75

41,62

21 401

23,6

smČrodatná odchylka

64,35

49,26

1 025,36

5,67

2 860

2,6

variaþní koeficient

5,97 %

10,49 %

11,24 %

13,62 %

13,36 % 11,24 %

NamČĜené hodnoty v tabulce Tab. 5 ukazují zkoumané veliþiny pro skupinu
nosníkĤ vyztuených pĜedepjatou uhlíkovou tkaninou a epoxidovým adhezivem.
ZatČovací síla F [N] se pohybuje od nejnií hodnoty 7 453,28 N do nejvyí hodnoty
10 496,09 N s variaþním koeficientem 11,24 %. K nárĤstu tČchto hodnot dolo díky
pĜedepjaté uhlíkové tkaninČ. Takté u pevnosti v ohybu ım [MPa] je variaþní koeficient
11,24 %. Zajímavým zjitČním je údaj variaþního koeficientu 13,62 % u prĤhybu
w [mm], který je oproti ostatním skupinám nosníkĤ (Tab. 3 a 4) nízký. Je to dáno
zkvalitnČním pĜidané výztuhy pĜedepnutím a tím pádem zajitČní stabilnČjích hodnot
pro prĤhyb. ObdobnČ je na tom modul prunosti Em [MPa] s hodnotou 13,36 %
variaþního koeficientu.
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Tab. 6 NamČĜené hodnoty síly, prĤhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu pro
vyztuené nosníky uhlíkovou tkaninou s PU adhezivem
þ.

typ

m [g]

ȡ [kg.m-3]

F [N]

w [mm]

Em
[MPa]

ım
[MPa]

20

PU

1096,9

506,88

8994,697

34,4

20 522

23,2

24

PU

976,76

454,94

6901,389

24,834

17 233

17,8

25

PU

855,48

408,78

7225,126

45,6

13 458

18,7

29

PU

1041,27

494,11

8641,288

61,416

16 917

22,3

31

PU

1034,6

498,42

8365,783

66,247

14 877

21,6

34

PU

980,39

471,23

7958,586

66,869

13 442

20,5

35

PU

1021,6

471,97

7590,783

52,208

11 277

19,6

50

PU

998,92

490,17

7913,889

47,061

18 121

20,4

58

PU

1043,25

483,03

7142,551

42,272

24 841

18,4

64

PU

930,59

429,52

7597,601

50,925

17 721

19,6

prĤmČrná hodnota

997,98

470,91

7 833,17

49,18

16 841

20,2

smČrodatná odchylka

67,67

31,51

678,01

13,51

3 915

1,8

variaþní koeficient

6,78 %

6,69 %

8,66 %

27,47 %

23,25 %

8,66 %

Z tabulky Tab. 6 je moné vyþíst chování nosníkĤ s pĜilepenou uhlíkovou
tkaninou a pouitím polyuretanového adheziva (PU). Hodnoty zatČovací síly F [N] se
oproti skupinČ nevyztuených nosníkĤ zvýily a pohybují se od 6 901,389 N
do 8 994,697 N, s variaþním koeficientem 8, 66 %, stejnČ jako u pevnosti v ohybu
ım [MPa]. Tento údaj se jeví jako pomČrnČ zpĜesĖující, avak pĜi pohledu na ostatní
veliþiny, jako jsou prĤhyb w [mm] a modul prunosti Em [MPa] s hodnotami variaþního
koeficientu 27,47 % a 23,25 %, ho mĤeme povaovat za zavádČjící. Vysoká míra
relativního rozptýlení dat je dána strukturou adheziva, které vykazuje znaþnou prunost
v lepené spáĜe a tím ovlivĖuje veliþiny prunosti.
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Tab. 7 NamČĜené hodnoty síly, prĤhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu pro
vyztuené nosníky pĜedepjatou uhlíkovou tkaninou s PU adhezivem
þ.

typ

m [g]

ȡ [kg.m-3]

F [N]

w [mm]

Em
[MPa]

ım
[MPa]

3

PU+

1123,62

538,12

10666,161

28,368

24 419

27,5

5

PU+

1087,85

472,97

8566,54

29,47

23 292

22,1

8

PU+

1019,26

406,98

8919,697

28,673

20 481

23,0

17

PU+

878

397,33

7236,995

40,446

16 409

18,7

42

PU+

899,64

411,67

7045,076

35,698

16 941

18,2

46

PU+

1016,6

504,89

7575,126

42,32

16 330

19,6

54

PU+

869,21

511,07

7449,874

50,996

16 589

19,2

56

PU+

968,56

475,48

8154,924

34,834

18 623

21,1

57

PU+

1096,5

495,96

8459,849

35,807

24 078

21,8
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PU+

1082,06

465,86

9177,777

47,831

19 567

23,7

prĤmČrná hodnota

1 004,13

468,03

8 325,20

37,44

19 673

21,5

smČrodatná odchylka

95,78

48,18

1 096,33

7,89

3 259

2,8

variaþní koeficient

9,54 %

10,29 %

13,17 %

21,06 %

16,57 % 13,17 %

ZjitČné hodnoty v tabulce Tab. 7 ukazují namČĜené veliþiny pro nosníky
vyztuené pĜedepjatou uhlíkovou tkaninou za pouití polyuretanového adheziva. U síly
F [N] a pevnosti v ohybu ım [MPa] byly zjitČny hodnoty variaþního koeficientu
13,17 %. Minimální hodnota síly je 7 045,076 N a maximální hodnota síly je
10 666,161 N. I zde je patrný vliv pĜedepjaté tkaniny, ovem v dĤsledku pouití
polyuretanového adheziva je vysoké relativní rozptýlení dat u hodnot prĤhybu w [mm]
21,06 % i u modulu prunosti Em [MPa] 16,57 %.
NamČĜené hodnoty zatČovací síly F [N], prĤhybu w [mm], modulu prunosti
Em [MPa] a pevnosti v ohybu ım [MPa] v následujících grafech zpracovaných
v softwaru Statistica 8 (Obr. 28, Obr. 29, Obr. 30 a Obr. 31) naznaþují, e statisticky
prĤkaznČ niích hodnot vech sledovaných veliþin dosahuje skupina nevyztuených
nosníkĤ. Oproti tomu skupiny s pĜedepjatými vlákny EP+ a PU+ se pohybují
na srovnatelné úrovni, ovem s jistým rozdílem rozptylu dat. Z grafĤ je patrný zvyující
se trend z oblasti nevyztuených nosníkĤ, pĜes oblast vyztuených nosníkĤ a
po nosníky s pĜedepjatými tkaninami. Nií hodnoty nebo velký rozptyl se vyskytují
obecnČ u pouití polyuretanového adheziva (skupiny PU a PU+), co je dáno pruností
lepené spáry, þím dochází ke sníení pevnosti u vyztuených nosníkĤ.
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Obr. 28 Porovnání hodnot zatČovací síly F [N] pro skupiny nosníkĤ

Z grafu (Obr. 28) je patrné zvyování zatČovací síly F [N] v rámci epoxidového
adheziva, a to od skupiny nevyztuených nosníkĤ pĜes vyztuené nosníky pĜilepenou
uhlíkovou tkaninou a po vyztuené nosníky pĜedepjatou uhlíkovou tkaninou.
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Obr. 29 Porovnání hodnot prĤhybu w [mm] pro skupiny konstrukþních nosníkĤ
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Obr. 29 ukazuje hodnoty prĤhybu w [mm] vech skupin. NárĤst prĤhybu je
patrný, ovem skupina PU vykazuje velký relativní rozptyl dat.
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Obr. 30 Porovnání hodnot modulu prunosti Em [MPa] pro skupiny nosníkĤ
Hodnoty v grafu (Obr. 30) naznaþují zvyující tendenci modulu prunosti
Em [MPa] v rámci epoxidového adheziva, a to od skupiny nevyztuených nosníkĤ pĜes
vyztuené nosníky pĜilepenou uhlíkovou tkaninou a po vyztuené nosníky pĜedepjatou
uhlíkovou tkaninou. Efekt je o to zajímavČjí, e hodnoty v tČchto skupinách EP a EP+
mají malý relativní rozptyl dat. Skupiny PU a PU+ mají podobnou tendenci, ovem
s vyím variaþním koeficientem, který ukazuje, e data mohou mít urþitou nepĜesnost.
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Obr. 31 Porovnání hodnot pevnosti v ohybu ım [MPa] pro skupiny nosníkĤ
Z grafu (Obr. 31) je patrné zvyování pevnosti v ohybu ım [MPa] v rámci
epoxidového adheziva, a to od skupiny nevyztuených nosníkĤ pĜes vyztuené nosníky
pĜilepenou uhlíkovou tkaninou a po vyztuené nosníky pĜedepjatou uhlíkovou
tkaninou. Podobný, ale ménČ výrazný efekt je i mezi skupinami PU a PU+.
Dále byla jednotlivá data mezi sebou porovnávána testem hypotézy o shodČ
dvou prĤmČrĤ s tím, e testy byly uvaovány na pČti procentní hladinČ významnosti.
Významnost sledovaných faktorĤ ukazují následující grafy (Obr. 32, Obr. 33, Obr. 34 a
Obr. 35) a tabulky (Tab. 8, Tab. 9, Tab. 10 a Tab. 11) s hodnotami definujícími
významné

rozdíly

mezi

jednotlivými

skupinami,

podle

Tukeyovo

metody

mnohonásobného porovnávání.
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Dekompozice efektivní hypotézy.
Vertikální sloupce oznaþují 0,95 intervaly spolehlivosti.
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Obr. 32 ZatČovací síla F [N] ve skupinách nosníkĤ

Z dosaených výsledkĤ vyplývá znatelný rozdíl mezi hodnotami pro nosníky
nevyztuené a vyztuené uhlíkovou tkaninou (EP a PU), pĜípadnČ pĜedpjatou uhlíkovou
tkaninou (EP+ a PU+).
Tento efekt mají za dĤsledek uhlíková vlákna ve formČ tkaniny, která þásteþnČ
eliminují anizotropii dĜeva a kumulují vČtí þást pevnostních hodnot vyztuených
nosníkĤ do souborĤ s mením rozptylem. V pĜípadČ síly F [N] potĜebné pro pĜelomení
nosníku statistický výpoþet o shodČ dvou prĤmČrĤ dokazuje, e se prĤmČrné hodnoty
mezi skupinami statisticky lií.
Z toho vyplývá, e vyztuené nosníky (EP a PU) mají prĤmČrnČ vyí pevnost
z hlediska potĜebné síly k pĜelomení, ne nevyztuené nosníky. JetČ vČtí významný
rozdíl je mezi skupinou nevyztuených nosníkĤ a nosníkĤ s pĜidanou pĜedepjatou
tkaninou (EP+ a PU+), jak ukazuje Obr. 32. Tato tvrzení jsou patrna z následující
tabulky (Tab. 8), kde je moné vidČt významné rozdíly mezi skupinami.

74

Tab. 8 TukeyĤv HSD test s promČnnou F [N]
TukeyĤv HSD test; promČnná síla (statistika)
Chyba: meziskup. Pý = 8664E2, sv = 45,000
typ
1
2
3
4
5

{1}
6024,1

nevyztuené
EP
EP+
PU
PU+

0,028932
0,000134
0,000843
0,000154

{2}
{3}
7299,2
9124,7
0,028932 0,000134
0,000761
0,000761
0,702979 0,026156
0,117210 0,321549

{4}
{5}
7833,2
8325,2
0,000843 0,000154
0,702979 0,117210
0,026156 0,321549
0,761517
0,761517

V pĜípadČ maximálního prĤhybu w [mm] pĜi pĜelomení nosníku statistický
výpoþet o shodČ dvou prĤmČrĤ dokazuje, e se prĤmČrné hodnoty mezi skupinami
statisticky lií, a to mezi skupinami vyztuených (EP a PU) a nevyztuených nosníkĤ
(Obr. 33).

Dekompozice efektivní hypotézy.
Vertikální sloupce oznaþují 0,95 intervaly spolehlivosti.
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Obr. 33 PrĤhyb w [mm] ve skupinách nosníkĤ

Na úrovni vyztuených nosníkĤ (EP a PU) a nosníkĤ s pĜedepjatou tkaninou
(EP+ a PU+) je v tomto pĜípadČ výsledek statisticky nevýrazný (Tab. 9). PĜesto mezi
skupinou nevyztuených nosníkĤ a nosníkĤ s pĜedepjatou tkaninou s PU adhezivem
(PU+) je statisticky významný rozdíl. Z toho vyplývá, e vyztuené nosníky (EP a PU),
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vþ. nosníkĤ s pĜedepjatými tkaninami (EP+ a PU+) mají prĤmČrnČ vČtí prĤhyb
w [mm], ne nevyztuené nosníky.

Tab. 9 TukeyĤv HSD test s promČnnou w [mm]
TukeyĤv HSD test; promČnná prĤhyb (statistika)
Chyba: meziskup. Pý = 72,751, sv = 45,000
typ
1
2
3
4
5

nevyztuené
EP
EP+
PU
PU+

{1}
31,638
0,128142
0,084359
0,000444
0,554007

{2}
{3}
40,877
41,619
0,128142 0,084359
0,999701
0,999701
0,206967 0,290749
0,895433 0,808510

{4}
{5}
49,183
37,444
0,000444 0,554007
0,206967 0,895433
0,290749 0,808510
0,027908
0,027908

Hodnoty zjitČného modulu prunosti Em [MPa] v jednotlivých skupinách dle
statistického výpoþtu o shodČ dvou prĤmČrĤ ukazují, e se prĤmČrné hodnoty mezi
skupinami statisticky lií, a to mezi skupinami nevyztuených nosníkĤ a nosníkĤ
s pĜedepjatou tkaninou (EP+ a PU+), (Obr. 34).
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Obr. 34 Modul prunosti Em [MPa] ve skupinách nosníkĤ
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V pĜípadČ vyztuených nosníkĤ s pĜedepjatou tkaninou (EP+ a PU+) je výsledek
statisticky výrazný (Tab. 10). ýím je prokázáno, e tyto nosníky mají prĤmČrnČ vČtí
modul prunosti Em [MPa], ne nevyztuené nosníky.
Tab. 10 TukeyĤv HSD test s promČnnou Em [MPa]
TukeyĤv HSD test; promČnná E
Chyba: meziskup. Pý = 9375E3, sv = 45,000
typ
1
2
3
4
5

{1}
14919

nevyztuené
EP
EP+
PU
PU+

0,451205
0,000337
0,628543
0,009781

{2}
{3}
17231
21401
0,451205 0,000337
0,030288
0,030288
0,998580 0,014392
0,395643 0,715559

{4}
{5}
16841
19673
0,628543 0,009781
0,998580 0,395643
0,014392 0,715559
0,251657
0,251657

Poslední zkoumanou veliþinou je pevnost v ohybu ım [MPa], které se prĤmČrné
hodnoty v jednotlivých skupinách dle statistického výpoþtu o shodČ dvou prĤmČrĤ
statisticky lií, a to mezi vemi skupinami, þili mezi nevyztuenými nosníky a nosníky
vyztuenými (EP a PU) i s pĜedepjatou tkaninou (EP+ a PU+) (Obr. 35).
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Obr. 35 Pevnost v ohybu ım [MPa] ve skupinách nosníkĤ

Z toho také vyplývá, e vyztuené nosníky (EP a PU) mají prĤmČrnČ vyí
pevnost v ohybu ım [MPa], ne nevyztuené nosníky. VýraznČjí významný rozdíl je
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mezi skupinou nevyztuených nosníkĤ a nosníkĤ s pĜidanou pĜedepjatou tkaninou (EP+
a PU+), co je patrno z (Tab. 11).

Tab. 11 TukeyĤv HSD test s promČnnou ım [MPa]
TukeyĤv HSD test; promČnná pevnost
Chyba: meziskup. Pý = 5,7753, sv = 45,000
typ
1
2
3
4
5

6.1.1

{1}
15,6

nevyztuené
EP
EP+
PU
PU+

0,028932
0,000134
0,000843
0,000154

{2}
{3}
18,8
23,6
0,028932 0,000134
0,000761
0,000761
0,702979 0,026156
0,117210 0,321549

{4}
{5}
20,2
21,5
0,000843 0,000154
0,702979 0,117210
0,026156 0,321549
0,761517
0,761517

Srovnání výsledkĤ skupin vzorkĤ
Na základČ provedeného mČĜení a dosaených výsledkĤ porovnávaných

parametrĤ lze konstatovat, e dolo ke zmČnČ chování vyztuených nosníkĤ (EP a PU) a
vyztuených nosníkĤ s pĜedepjatou tkaninou (EP+ a PU+) pĜi zatČování v ohybu.
Následující tabulky shrnují pĜedchozí výsledky a na základČ prĤmČrných hodnot
stanovují procentuální nárĤst vyztuení uhlíkovou tkaninou a pĜedepjatou uhlíkovou
tkaninou. NárĤsty se vdy vztahují k výchozí prĤmČrné hodnotČ nevyztuených
nosníkĤ, aĢ u v pĜípadČ prĤmČrné hodnoty potĜebné síly F [N] k pĜelomení nosníku
(Tab. 12), zaznamenané prĤmČrné hodnoty prĤhybu w [mm] pĜi pĜelomení (Tab. 13),
prĤmČrné hodnoty modulu prunosti Em [MPa] (Tab. 14) nebo prĤmČrné hodnoty
pevnosti v ohybu ım [MPa] (Tab. 15).

Tab. 12 Shrnutí výsledných údajĤ pro sílu F [N] potĜebnou k pĜelomení nosníku a
procentuální nárĤst daných skupin
síla F [N]
xࡃ [N]

s

v [%]

FMIN

FMAX

nárĤst %

nevyztuené

6 024,05

841,24

13,96

4 386,24

6 885,10

0

EP

7 299,19

954,54

13,08

5 660,99

9 259,34

17

EP+

9 124,75

1 025,36

11,24

7 453,28

10 496,09

34

PU

7 833,17

678,01

8,66

6901,389

8994,697

23

PU+

8 325,20

1 096,33

13,17

7045,076

10666,161

28
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Z tabulky (Tab. 12) je patrné, e pro pĜelomení nosníku je zapotĜebí u takto
vyztuených nosníkĤ zvýit sílu F [N] o 17 % u pĜilepené uhlíkové tkaniny (EP),
respektive o 23 % pro (PU) a o 34 % u pĜedepjaté uhlíkové tkaniny (EP+), respektive
o 28 % pro (PU+).

Tab. 13 Shrnutí výsledných údajĤ pro prĤhyb w [mm] pĜi pĜelomení nosníku a
procentuální nárĤst daných skupin
prĤhyb w [mm]
xࡃ [mm]

s

v [%]

wMIN

wMAX

nárĤst %

nevyztuené

31,64

6,08

19,20

25,18

41,03

0

EP

40,88

7,07

17,30

28,30

49,29

23

EP+

41,62

5,67

13,62

32,03

50,48

24

PU

49,18

13,51

27,47

24,834

66,869

36

PU+

37,44

7,89

21,06

28,368

50,996

15

VýznamnČ se také projevil vzrĤst prĤhybu w [mm] z tabulky (Tab. 13)
u vyztuených nosníkĤ (EP) o 23 %, respektive o 36 % pro (PU) a u pĜedepjaté tkaniny
(EP+) o 24 %, respektive 15 % u skupiny (PU+).

Tab. 14 Shrnutí výsledných údajĤ pro modul prunosti Em [MPa] pĜi pĜelomení nosníku
a procentuální nárĤst daných skupin
Em [MPa]
xࡃ [MPa]

s

v [%]

EMIN

EMAX

nárust %

nevyztuené

14 919

3 227

21,63

9927

21313

0

EP

17 231

1 527

8,86

14858

19569

13

EP+

21 401

2 860

13,36

17383

27342

30

PU

16 841

3 915

23,25

11277

24841

11

PU+

19 673

3 259

16,57

16330

24419

24

V tabulce (Tab. 14) je moné sledovat procentuální nárĤst hodnot modulu
prunosti Em [MPa] mezi skupinami nevyztuených nosníkĤ a skupin (EP) o 13 %, (PU)
o 11 %, (EP+) o znaþný nárĤst 30 % a (PU+) o 24 %.
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Tab. 15 Shrnutí výsledných údajĤ pro pevnost v ohybu ım [MPa] pĜi pĜelomení nosníku
a procentuální nárĤst daných skupin
ım [MPa]
xࡃ [MPa]

s

v [%]

ıMIN

ıMAX

nárust %

nevyztuené

15,6

2,2

13,96

11,3

17,8

0

EP

18,8

2,5

13,08

14,6

23,9

17

EP+

23,6

2,6

11,24

19,2

27,1

34

PU

20,2

1,8

8,66

17,8

23,2

23

PU+

21,5

2,8

13,17

18,2

27,5

27

Z tabulky (Tab. 15) je patrný nárĤst pevnosti v ohybu ım [MPa] o 17 %
u pĜilepené uhlíkové tkaniny (EP), respektive o 23 % pro (PU) a o 34 % u pĜedepjaté
uhlíkové tkaniny (EP+), respektive o 27 % pro (PU+).

6.2 Vyhodnocení modelové analýzy
Na základČ zvolených parametrĤ uvedených v kapitole 5.4 pro vytvoĜení modelu
MKP, byly vypoþteny hodnoty nárĤstu maximální zatČovací síly F [N], prĤhybu
w [mm], modulu prunosti Em [MPa] a pevnosti v ohybu ım [MPa] pro vechny
nosníky, které byly podrobeny laboratorním destruktivním zkoukám, a to z dĤvodu
monosti porovnání výsledných údajĤ mezi sebou.
BČhem simulace se ukázalo, e se síla chová podle pĜedpokladu, þili podobnČ
jako u destruktivních zkouek. Je ovem mnohem mení a to vþetnČ prĤhybu, modulu
prunosti i pevnosti v ohybu. Na druhou stranu je pomČr síly a prĤhybu u experimentu
i simulace podobný. Jedno z moných vysvČtlení je, e k zastavení simulace dochází
v okamiku, kdy napČtí v krajním bodČ nosníku dosáhne mezní hodnoty. Pokud se tedy
poruí jedno vlákno ve dĜevČ v reálných podmínkách, tak je nosník stále schopen
pĜenáet zatíení, proto dále roste síla, prĤhyb, modul prunosti i pevnost v ohybu.
Pro jednotlivé nosníky byla vytvoĜena schémata s vyjádĜením deformovaného
tvaru a s hodnotami prĤbČhu normálového napČtí Sx, vþetnČ prĤbČhu napČtí
Sx v transverzální rovinČ uprostĜed nosníku. Dalí vyjádĜenou veliþinou pro kadý
nosník byl prĤbČh smykového napČtí Sxy, vþetnČ prĤbČhu smykového napČtí Sxy
v transverzální rovinČ uprostĜed nosníku. Posledním schématem pro kadý nosník je
vyjádĜení hodnot prĤhybu. Vechny prĤbČhy se nacházejí v pĜíloze þ. 1.
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Tabulky

s

konkrétními

výslednými

hodnotami

jednotlivých

nosníkĤ

pro zatČovací sílu F [N] potĜebnou k pĜelomení nosníku, prĤhyb nosníku w [mm] pĜi
poruení, modul prunosti Em [MPa] a pĜíslunou pevnost v ohybu ım [MPa] lze nalézt
v pĜíloze þ. 2.
Porovnání výsledných hodnot výe uvedených veliþin pro jednotlivé nosníky z modelu
MKP jsou v pĜíloze þ. 3. Významnost sledovaných faktorĤ tČchto veliþin z modelu
MKP s pĜíslunými Tukeyovo HSD testy se nachází v pĜíloze þ. 4.
Následující tabulky shrnují výsledky z pĜílohy þ. 2 a na základČ prĤmČrných
hodnot stanovují procentuální nárĤst vyztuení uhlíkovou tkaninou a pĜedepjatou
uhlíkovou tkaninou. NárĤsty se vdy vztahují k výchozí prĤmČrné hodnotČ
nevyztuených nosníkĤ, aĢ u v pĜípadČ prĤmČrné hodnoty potĜebné síly
F [N] k pĜelomení (Tab. 16), zaznamenané prĤmČrné hodnoty prĤhybu w [mm] pĜi
pĜelomení (Tab. 17), prĤmČrné hodnoty modulu prunosti Em [MPa] (Tab. 18) nebo
prĤmČrné hodnoty pevnosti v ohybu ım [MPa] (Tab. 19).
Tab. 16 Shrnutí výsledných údajĤ pro sílu F [N] potĜebnou k pĜelomení nosníku a
procentuální nárĤst daných skupin z modelu MKP
síla F [N]
xࡃ [N]

s

v [%]

FMIN

FMAX

nárĤst %

nevyztuené

1 078,10

126,32

11,72

900,00

1 219,00

0

EP

1 902,10

232,05

12,20

1 813,00

2 318,00

43

EP+

3 410,40

203,11

5,96

3 116,00

3 714,00

68

PU

2 063,60

233,49

11,31

1 675,00

2 307,00

48

PU+

3 263,30

183,09

5,61

3 050,00

3 693,00

67

Z tabulky (Tab. 16) je patrné, e pro pĜelomení je zapotĜebí u takto vyztuených
nosníkĤ zvýit sílu F [N] a o 43 % u pĜilepené uhlíkové tkaniny (EP), respektive
o 48 % pro (PU) a a o dokonce 68 % u pĜedepjaté uhlíkové tkaniny (EP+), respektive
o 67 % pro (PU+). Tyto enormní hodnoty je moné sledovat právČ u parametru síly,
neboĢ se jedná o hlavní stanovující veliþinu pevnosti. I pĜes to, je nutné brát hodnoty
s urþitou rezervou, z dĤvodu velice nízkých prĤmČrných hodnot namČĜených sil.
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Tab. 17 Shrnutí výsledných údajĤ pro prĤhyb w [mm] pĜi pĜelomení nosníku a
procentuální nárĤst daných skupin z modelu MKP
prĤhyb w [mm]
xࡃ [mm]

s

v [%]

wMIN

wMAX

nárĤst %

nevyztuené

6,220

2,020

32,476

2,558

9,706

0

EP

7,510

0,970

12,916

5,573

9,076

17

EP+

8,530

0,730

8,558

6,912

9,388

27

PU

8,770

2,050

23,375

5,216

12,478

29

PU+

8,650

0,700

8,092

7,357

9,495

28

VýznamnČ se také projevil vzrĤst prĤhybu w [mm] (Tab. 17) u vyztuených
nosníkĤ (EP) o 17 %, respektive o 29 % pro (PU) a u pĜedepjaté tkaniny (EP+) o 27 %,
respektive 28 % u skupiny (PU+).

Tab. 18 Shrnutí výsledných údajĤ pro modul prunosti Em [MPa] pĜi pĜelomení nosníku
a procentuální nárĤst daných skupin z modelu MKP
Em [MPa]
xࡃ [MPa]

s

v [%]

EMIN

EMAX

nárĤst %

nevyztuené

2 492

878

35,23

1 515

4 645

0

EP

3 319

212

6,39

2 987

3 641

25

EP+

5 253

474

9,02

4 656

6 330

53

PU

3 174

514

16,19

2 417

4 198

21

PU+

4 966

532

10,71

4 389

5 775

50

V tabulce (Tab. 18) je moné sledovat pomČrnČ vysoký procentuální nárĤst
hodnot modulu prunosti Em [MPa] mezi skupinami nevyztuených nosníkĤ a skupin
(EP) o 25 %, (PU) o 21 %, (EP+) o výrazný nárĤst 53 % a (PU+) o 50 %. OpČt se
hodnoty nárĤstĤ jeví jako velice vysoké, avak i v tomto pĜípadČ je výsledek zkreslen
nízkými prĤmČrnými hodnotami.
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Tab. 19 Shrnutí výsledných údajĤ pro pevnost v ohybu ım [MPa] pĜi pĜelomení nosníku
a procentuální nárĤst daných skupin z modelu MKP
ım [MPa]
xࡃ [MPa]

s

v [%]

ıMIN

ıMAX

nárĤst %

nevyztuené

27,8

3,3

11,72

23,2

31,5

0

EP

49,1

6,0

12,20

37,6

59,8

43

EP+

88,1

5,2

5,96

80,5

95,9

68

PU

53,3

6,0

11,31

43,2

59,6

48

PU+

84,3

4,7

5,61

78,7

95,3

67

Z tabulky (Tab. 19) je patrný nárĤst pevnosti v ohybu ım [MPa] o 43 %
u pĜilepené uhlíkové tkaniny (EP), respektive o 48 % pro (PU) a o 68 % u pĜedepjaté
uhlíkové tkaniny (EP+), respektive o 67 % pro (PU+), obdobnČ jako u parametru síly.
I pĜes znaþnČ vysoké nárĤsty zjitČných hodnot sledovaných parametrĤ bude
moné výstupy porovnat s laboratorními destruktivními zkoukami. Tendence
kulminace mezi jednotlivými skupinami vyjadĜuje obdobný charakter.

6.3 Srovnání experimentálních a modelových výsledkĤ statistickými
metodami
Pro zobrazení charakteru vývoje jednotlivých procentuálních hodnot nárĤstĤ
vech skupin poslouí hodnoty z laboratorních destruktivních zkouek i z vytvoĜených
modelĤ MKP. Hodnoty z obou výstupĤ se od sebe lií dosti výraznČ, ale pro stanovení
výsledku aplikovatelnosti uhlíkových tkanin je moné vytvoĜit podobné tendence
kĜivky, které lze mezi sebou porovnat. Výsledné kĜivky jsou uvedeny v grafech
(Obr. 36 a Obr. 39).
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Obr. 36 PrĤbČh nárĤstu hodnot zatČovací síly F [N] v procentech pro jednotlivé
skupiny hodnot namČĜených a vypoþtených z modelu MKP

Graf (Obr. 36) naznaþuje vývoj síly F [N] potĜebné k pĜelomení nosníku, kde je
jednoznaþné stanovit obdobný prĤbČh obou kĜivek. Tím lze potvrdit, e jak destruktivní
zkouky, tak i model MKP stanovují shodné závČry.
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Obr. 37 PrĤbČh nárĤstu hodnot prĤhybu w [mm] v procentech pro jednotlivé skupiny
hodnot namČĜených a vypoþtených z modelu MKP

ObdobnČ na tom jsou i kĜivky prĤmČrných hodnot prĤhybu w [mm] (Obr. 37)
v procentech z jednotlivých skupin, kde kromČ skupiny (PU), mĤeme urþit shodný
charakter prĤbČhu. Skupina (PU) je ve výsledku kĜivky modelu mírnČ odliná, co mĤe
být zpĤsobeno lokální chybou výpoþtového modelu MKP nebo pĜíli nízkými
hodnotami.
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Obr. 38 PrĤbČh nárĤstu hodnot modulu prunosti Em [MPa] v procentech pro jednotlivé
skupiny hodnot namČĜených a vypoþtených z modelu MKP

VyjádĜením prĤbČhu kĜivky modulu prunosti Em [MPa] v procentech
pro jednotlivé skupiny prĤmČrných hodnot namČĜených pĜi zkoukách a vypoþtených
z modelu MKP (Obr. 38), je moné znázornit situaci, která je v obou výstupech
obdobná. Mení pokles byl zaznamenán u skupiny (PU) destruktivních zkouek, který je
zanedbatelný. KĜivka pro hodnoty z tČchto zkouek je výraznČjí ve vech bodech, co
je dáno zpĜesĖujícími zadávacími parametry reálné zkouky.
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Obr. 39 PrĤbČh nárĤstu hodnot pevnosti v ohybu ım [MPa] v procentech pro jednotlivé
skupiny hodnot namČĜených a vypoþtených z modelu MKP
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PrĤbČh kĜivek hodnot pevnosti v ohybu ım [MPa] je obdobný jako u sledované
zatČovací síly F [N].
Analýzou bylo prokázáno, e vývoj jednotlivých hodnot pro konkrétní oblasti
zkoumaných veliþin je srovnatelný. Je to dáno pĜedevím obdobnými hodnotami
konkrétních zkoumaných nosníkĤ a správnČ zvolených parametrĤ pro model MKP.

6.4 Diskuze
Na základČ provedeného mČĜení a dosaených výsledkĤ porovnávaných
parametrĤ lze konstatovat, e dolo ke zmČnČ chování vyztuených nosníkĤ a nosníkĤ
vyztuených s pĜedepjatou tkaninou pĜi zatČování. Statisticky se významnČ lií síla
F [N] potĜebná k pĜelomení nosníku mezi vemi skupinami a prĤhyb w [mm] se
významnČ lií mezi nosníky vyztuenými a nevyztuenými. ObdobnČ jsou na tom
i modulu prunosti Em [MPa] a pevnosti v ohybu ım [MPa]. Z výe uvedených výsledkĤ
vyplývá, e epoxidová pryskyĜice Sikadur 330, která je vyvinuta pro aplikaci
uhlíkových vláken ve formČ tkaniny, se jeví jako vhodnČjí zpĤsob vyztuení ne
lepidlo na bázi polyuretanu ICEMA R 145 Professional.
Výsledky jiných autorĤ ukazují, e je dĤleité pĜedem stanovit postup lepení,
dimenze nosníkĤ a dalí parametry, které vycházejí z laboratorních podmínek
(ROHANOVÁ et al., 2003). Na nosnících dochází k pomČrnČ velké koncentraci napČtí
v místČ pĜilepení uhlíkových tkanin, a protoe má lepidlo samo o sobČ ve smyku vČtí
pevnost ne vlákna dĜeva, dochází pĜi poruení k jejich vytrení. To lze vysvČtlit pĜíli
vysokým modulem prunosti uhlíkových tkanin pro pouití spoleþnČ se dĜevem.
Jeliko pevnost vysokopevnostních vláken není pĜi prostém pĜilepení v taené
þásti nosníku plnČ vyuita, byla realizována mylenka tato vlákna pĜedepnout. Tím je
jejich pevnost lépe vyuita. Pouití velkých pĜedepínacích sil je problém, protoe
pĜenos síly z vláken na koncích nosníku do hlavní þásti nosníku mĤe zpĤsobit
delaminaci  rozvrstvení. Problém delaminace je vak patrný, dle výzkumĤ
(BLANKENHORN, et al., 2001), a pĜi hodnotách pĜedepnutí nad 3 000 N. Dle
(STEIGER, 2010) prokázaných testĤ na malých vzorcích v tahu se ukázalo, e síla spoje
uhlíkových vláken a dĜeva je celkem vysoká, a lze pĜenáet zatíení a témČĜ 250 kN.
Síla potĜebná k poruení a pĜísluné prĤhyby nosníkĤ ze dĜeva jsou vdy
vstupními parametry, na základČ kterých je moné vyhodnocovat závČry tČchto zkouek
(BLANKENHORN, et al., 2001).
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ZjitČné

výsledky

mechanicko-fyzikálních

vlastností

jsou

porovnatelné

s výsledky autorĤ (HLUÍ, KONVALINKA, 2007). AutoĜi se v této práci zmiĖují, e
vyztuené nosníky uhlíkovými vlákny vykazují vyí parametry ne normové a tím
potvrzují následné závČry. Dalími doporuþenými monostmi, které zkoumají podobné
charakteristiky dle ýSN EN 386, jsou výztue uhlíkovými lamelami u lepeného
lamelového dĜeva, jak zmiĖují autoĜi (MELZEROVÁ, KUKLÍK, 2009).
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7

ZÁVċR

7.1 Souhrn
V disertaþní práci byla provedena analýza vlivu vyztuení na nosníky z rostlého
smrkového dĜeva. Základními zkoumanými veliþinami byly: maximální síla dosaená
pĜi poruení zatíeného nosníku v ohybu, celkový prĤhyb a pĜísluné hodnoty modulu
prunosti a pevnosti v ohybu. Materiálové a geometrické charakteristiky nosníkĤ byly
voleny takovým zpĤsobem, aby mohly poskytovat reálný pĜehled o zkoumaném vlivu.
Ve vech skupinách nosníkĤ nastávala zmČna v pouití uhlíkové tkaniny, a to
bućto prostým pĜilepením (EP a PU) nebo pĜedepnutím (EP+ a PU+). Tyto skupiny
byly porovnávány s výchozími hodnotami ze skupiny nevyztuených nosníkĤ bez
vyztuení.
Vyhodnocení ohybové zkouky z laboratorních zkouek je rozdČleno do þtyĜ
skupin, které porovnávají vybrané skupiny nosníkĤ mezi sebou a umoĖují definovat
zvýení maximální dosaené síly, prĤhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu,
v procentuálních údajích.
Výsledky mČĜení pĜi destruktivních zkoukách prokázaly znaþný nárĤst na mezi
poruení v porovnání s nevyztuenými nosníky. Zvýení maximální dosaené síly pĜi
pĜelomení je výrazné u skupiny s pĜedepjatými tkaninami na bázi uhlíku (EP+), a to
prĤmČrnČ o 34 % oproti skupinČ nevyztuených nosníkĤ. Výrazným údajem se ukázal
také prĤhyb, který je pro vyztuení pĜilepenou uhlíkovou tkaninou (PU) adhezivem na
bázi polyuretanu 36 %, co je dáno prunými vlastnostmi zmiĖovaného adheziva.
Nejvyí hodnoty modulĤ prunosti byly zjitČny u skupiny s pĜedepjatými tkaninami, a
to u skupiny (EP+) 30 %, respektive (PU+) 24 %. PodobnČ se pohybovaly hodnoty
pevnosti v ohybu pro (EP+) 34 % a (PU+) 27 %.
KromČ pĜímého zesilujícího vlivu vyztuení vþetnČ pĜedepnutí se jeví
zajímavým i zjitČní, e u skupin (EP) a (EP+) byl znaþný pokles variaþního
koeficientu. U nevyztuených nosníkĤ pro hodnocení modulu prunosti byla prĤmČrná
hodnota od 21,63 %. Pro skupiny (EP) a (EP+) byla hodnota variaþního koeficientu
8,86 %, respektive 13,36 %. Tento efekt lze vysvČtlit pozitivním pĤsobením uhlíkových
tkanin na zesílení nejslabích míst taeného okraje nosníku, kterým byly vady dĜeva a
nepravidelnosti, mezi které patĜí suky, trhliny, odklon vláken apod. ZjitČné tvrzení
podporují i pozorované zpĤsoby poruení, které se vyskytly þastČji jinde ne právČ
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ve viditelných vadách dĜeva jako u nevyztuených nosníkĤ, a to nejþastČji tĜískovitým
zlomem, se zvlnitými vlákny dĜeva, co nasvČdþuje vyí kvalitČ dĜeva.
Vzhledem k zjitČnému pozitivnímu vlivu vyztuující tkaniny na zvýení
ohybové tuhosti nosníkĤ a také na prokázání pevnostních hodnot aplikace epoxidového
adheziva a pruných vlastností polyuretanového adheziva jak ukazují výsledky, by bylo
zajímavé provést srovnatelné zkouky s dalími druhy adheziv, které by indikovaly tyto
vlastnosti souþasnČ.
Vyztuené nosníky uhlíkovými vlákny ve formČ tkanin vykazují vyí pevnost
tím, e je potĜeba vyvinout vČtí sílu k poruení v ohybu a také vyznaþují vČtí prĤhyby
v tČchto bodech. Tato skuteþnost platí pro vyztuené nosníky s pouitím epoxidové
pryskyĜice Sikadur 330 a pĜedevím pro vyztuení uhlíkovou tkaninou, která je
pĜedepnuta na 980 N, s pouitím stejného adheziva.
ZávČry získané modelovou analýzou MKP vykazují podobný vývoj hodnot jako
u laboratorních zkouek, co potvrzuje zesilující úþinek výztue v jednotlivých
skupinách.

7.2 PĜínos pro vČdu
Význam disertaþní práce a zjitČných závČrĤ je v potvrzení výsledkĤ
z pĜedchozích výzkumĤ, podloených laboratorními testy, vþetnČ prokázání
procentuálního zvýení únosnosti aplikace výztuh pomocí MKP. Díky tČmto modelĤm
je predikováno chování vyztuení pĜilepené a pĜedepjaté uhlíkové tkaniny pĜi jejich
chování v nosnících na bázi dĜeva.
Pro pouití dĜeva nií tĜídy pevnosti je ve vČtinČ pĜípadĤ rozhodující dosaení
meze pevnosti v taených vláknech. Proto bylo zvoleno dĜevo v tĜídČ kvality S10, a
díky zjitČným závČrĤm ovČĜena oblast pouití vyztuení.
Pro dalí rozvoj problematiky v oblasti vyuití dĜeva je vhodné pouít i jiné druhy
dĜevin, pĜípadnČ tkanin a také metod porovnávání, napĜ. s uvaováním pĜímého
smykového zatíení.
Zvolená metoda vyztuení dĜevČných nosníkĤ nabízí dalí zpĤsob aplikace a
technologie, zvyující hodnotu stávající konstrukce, nebo poskytuje Ĝeení, jak tuto
konstrukci ochránit þi uchovat, co roziĜuje oblast výzkumu pouití dĜeva a dĜevČných
konstrukcí.
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Zajímavými pĜínosy práce jsou dalí dopady zjitČných závČrĤ v ostatních
vČdních oborech i aplikovaném výzkumu, jako napĜíklad vyuití pro statiku dĜevČných
konstrukcí a monosti navázání na pokroþilejí modelaci simulací MKP pĜi zhorených
podmínkách uívání, jako je napĜíklad poární odolnost a teplotní vliv na kompozity.

7.3 PĜínos pro praxi
Z pohledu praxe je hodnotným údajem vliv vyztuení uhlíkové tkaniny
na deformaci, respektive prĤhyb nosníkĤ. DĤvodem je to, e prostČ podepĜený nosník
pĜi navrhování nevyhoví dĜíve na poadovanou hodnotu mezního stavu pouitelnosti
neli na hodnotu mezního stavu únosnosti. Tento jev je dán relativnČ nízkým modulem
prunosti dĜeva. Z tohoto dĤvodu se jeví tento druh vyztuení jako velice vhodným.
Pro aplikaci uhlíkových tkanin v praxi je velice dĤleité opatĜit nosníky krycí
lamelou. DĤvodem je vhodnČ zajistit podhled pĜiznaných nosníkĤ s pĜihlédnutím k
poární ochranČ, dle ýSN EN 1995-1-2. ěeením mĤe být napĜ. pouití tenké dĜevČné
dýhy s vysokou pevností, která se aplikuje na výrobu pĜekliek, pĜípadnČ nČkterých
dalích materiálĤ na bázi dĜeva s vyí poární odolností.
SpolupĤsobení dĜeva s jinými konstrukþními materiály je moné povaovat pĜi
urþitých aplikaþních Ĝeeních za výhodné, z dĤvodu povahy dĜevČného materiálu jako
takového a jeho pĜíznivých mechanických vlastností, pĜi nízké hmotnosti. Pro výrobu a
montá je právČ dĜevo energeticky nenároþné a z hlediska ekologie pĜíznivým
materiálem, co se mĤe v dnení dobČ jevit investorĤm a výrobcĤm jako potencionálnČ
zajímavý fakt.
Díky výe uvedeným závČrĤm je moné dĜevo vyuívat také i na mnohem
nepĜíznivČjí oblasti zatíení, þím se zvyuje jeho aplikovatelnost a zvýení
bezpeþnosti provozu a o þtvrtinu pĜi oþekávaných zatíeních. Praktické pouití se tedy
roziĜuje na potĜeby zvýení únosnosti stávající dĜevČné konstrukce z dĤvodu zmČny
zpĤsobu þi velikosti zatíení nosné konstrukce objektu nebo jeho þásti, pĜedevím u
historických prvkĤ z masivního dĜeva, jako jsou napĜ. stropnice apod. U nových
konstrukcí je moné vyuít tento zpĤsob vyztuení na dĜevČné stavební prvky, kde je
limitující konstrukþní výka prĤĜezu anebo zamezení vzniku nadmČrných pĜetvoĜení þi
eliminace teþení dĜeva, které se mĤe projevit zvyováním prĤhybu nosníku v závislosti
na þase.
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Uvedené a zjitČné závČry je moné dále rozvíjet ve spolupráci s potenciálními
investory, kteĜí budou mít o definované výsledky s ohledem na jejich moné uití,
znaþný zájem.
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SUMMARY
Dissertation thesis analyzes impact on reinforcement beams of solid spruce

wood. The principal variables studied were: the maximum force occurring in breaking
of the loaded beam in bending, deflection and the total value of the modulus of
elasticity and bending strength. The material and geometric characteristics of beams
were to be selected in such a way as to provide a realistic view of the analysis of
influence.
In all groups of beams change occurred in the use of carbon fabric, either by
simply bonded-on (PE and PU) or pre-strained (EP + and PU +). These groups were
compared with baseline group values of non-reinforced beams without reinforcement.
Evaluation of bending load as laboratory tests are divided into four groups and
compare a selected group of beams between each other, allows to increase the
maximum achieved force, deflection, modulus of elasticity and bending strength in
percentages.
The measurement results in destructive tests showed a significant increase in the
failure compared with unreinforced beams. The increase in maximum force achieved in
destruction is significant for group with pre-strained carbon-based fabric (EP +), and an
average of 34% versus the unreinforced beams. A very high indication is showed a
deflection, which for reinforcement carbon fabric adhesive (PU) based on polyurethane
36% is due to elastic properties of the aforementioned adhesive. High values of elastic
modulus of elasticity were detected in the group with pre-strained fabric and that the
group (EP +) 30%, respectively (PU +) 24%. Similarly ranged values for flexural
strength (EP +) and 34% (PU +) 27%.
In addition to direct amplification effect of reinforcement including pre-straining
seems interesting also founding for groups (EP) and (EP +), a significant decrease in the
coefficient of variation. For non-reinforced beams to evaluate the modulus of elasticity,
the average value was 21.63%. For groups (EP) and (EP +) was the value coefficient of
variation of 8.86% and 13.36%. This effect can be explained by the positive effect of
carbon fabrics to strengthen the weakest points tensile edge beams, which were wood
defects and irregularities, including knots, cracks, slope of grain, etc. Identified
statement is supported by the observed failure modes that occurred more frequently
elsewhere than just in visible defects such as wood beams with unreinforced, most
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commonly fragmented break, the ripple wood fibers, suggesting a higher quality of
wood.
View the observed positive effect of reinforcing fabric to increase the bending
stiffness of the beam and also to demonstrate the value and strength epoxy adhesive and
elastic properties of polyurethane adhesives as the results shows, it would be interesting
to perform comparative tests with other types of adhesives that would indicate these
properties simultaneously.
Wood beams reinforced with carbon fibers in the form of fabrics exhibit higher
strength that is needed to create greater strength to breach in bending and also have a
larger deflections at these points. This facts for reinforced beams is effective with using
epoxy resin Sikadur 330, and in particular for the reinforcement of a carbon fabric
which is pre-strained to 980 N with using the same adhesive.
The conclusions obtained by model FEM analysis show a similar trend as the
values in laboratory tests which is confirms the potentiating effect of reinforcement in
each group.
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Webové stránky firmy Compass stavební chemie s.r.o. Technický list produktu Sikadur
330 [online]. Vystaveno leden 2006. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z www:
<http://www.compassholding.com/media/file/cz-con-tds-sikadur_330.pdf>.
Webové stránky prodejce uhlíkových vláken Sika CZ, s. r. o. Technický list produktu
SikaWrap®-600 C/120 [online]. Vystaveno þerven 2006. [cit. 2011-04-21].
Dostupné z www: <http://cz01.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=482>.
Webové stránky firmy SIKA SK, s. r. o. PREVIADUR  zesilování konstrukcí
uhlíkovými vlákny [ online ]. Nedatováno. [cit. 2011-5-11]. Dostupné z:
<http://www.sika.sk/cz-connews-mat7_2004.pdf>.

9.3 Normy
ýSN EN 1611-1. ěezivo  Vizuální tĜídČní jehliþnatého dĜeva  ýást 1: Evropské
smrky, jedle, borovice a douglasky. Praha: ýeský normalizaþní institut, 2000. 12
s.
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ýSN 49 0108. Drevo  ZisĢovanie hustoty. Federální úĜad pro normalizaci a mČĜení,
1993. 5 s.
ýSN 49 0116. DĜevo. Metoda zjiĢování modulu prunosti ve statickém ohybu.
Praha: ýeský normalizaþní institut, 1980. 8 s.
ýSN 49 0128. Skúky vlastností rastlého dreva  Metóda zisĢovania zosýchavosti.
Vydavatelství ÚNM, 1989. 20 s.
ýSN 49 0231. PĜídavky na opracování Ĝeziva a pĜíĜezĤ Ĝeziva, drsnost povrchu výrobkĤ
ze dĜeva a na bázi dĜeva. Federální úĜad pro normalizaci a mČĜení, 1993. 8 s.
ýSN 73 2824-1. TĜídČní dĜeva podle pevnosti - ýást 1: Jehliþnaté Ĝezivo. ÚĜad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkuebnictví, 2011. 24 s.
ýSN EN 13183-1. Vlhkost vzorku Ĝeziva - ýást 1: Stanovení váhovou metodou. ýeský
normalizaþní institut, 2002. 8 s.
ýSN EN 338. Konstrukþní dĜevo - TĜídy pevnosti. ÚĜad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkuebnictví, 2010. 12 s.
ýSN EN 380. DĜevČné konstrukce. Zkuební metody. Veobecné zásady pro statické
zatČovací zkouky. ýeský normalizaþní institut, 1995. 8 s.
ýSN EN 384. Konstrukþní dĜevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických
vlastností a hustoty. ÚĜad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkuebnictví, 2010. 20 s.
ýSN EN 386. Lepené lamelové dĜevo - Poadavky na uitné vlastnosti a minimální
výrobní poadavky. ýeský normalizaþní institut, 2002. 16 s.
ýSN EN 1995-1-1. Eurokód 5: Navrhování dĜevČných konstrukcí - ýást 1-1: Obecná
pravidla - Spoleþná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ýeský normalizaþní
institut, 2006.

114 s.

ýSN EN 1995-1-2. Eurokód 5: Navrhování dĜevČných konstrukcí - ýást 1-2: Obecná
pravidla - Navrhování konstrukcí na úþinky poáru. ýeský normalizaþní institut,
2006. 68 s.
ýSN EN 408 +A1. DĜevČné konstrukce - Konstrukþní dĜevo a lepené lamelové dĜevo Stanovení nČkterých fyzikálních a mechanických vlastností. ÚĜad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkuebnictví, 2012. 32 s.
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9.4 Software
ANSYS 14.0, ANSYS, Inc.  program pro výpoþet konstrukcí pomocí metody
koneþných prvkĤ (MKP)
AutoCAD 2012, Autodesk, Inc.  kreslení obrázkĤ pouitých v práci
CorelDRAW 12, Corel Corporation  kreslení obrázkĤ pouitých v práci
ýeská trial verze programu Statistica 8, dostupná z www:
<http://www.statsoft.cz/podpora/kestazeni/Normy>.
Microsoft Office 2007, Microsoft Corporation  MS Word, MS Excel
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10 PěÍLOHY
Seznam pĜíloh:
PĜíloha þ. 1: VyjádĜení prĤbČhu normálového napČtí Sx vþetnČ transverzální roviny,
prĤbČhu smykového napČtí Sxy vþetnČ transverzální roviny a prĤhybu
konstrukþních prvkĤ.
PĜíloha þ. 2: Výsledky zatČovací síly, prĤhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu
pro jednotlivé prvky z modelu MKP.
PĜíloha þ. 3: Porovnání výsledných hodnot zatČovací síly, prĤhybu, modulu prunosti
a pevnosti v ohybu pro jednotlivé prvky z modelu MKP.
PĜíloha þ. 4: Významnost sledovaných faktorĤ zatČovací síly, prĤhybu, modulu
prunosti a pevnosti v ohybu z modelu MKP s pĜíslunými Tukeyovo
HSD testy.
PĜíloha þ. 5: Technické listy uhlíkové tkaniny a pouitých adheziv.
PĜíloha þ. 6: Foto dokumentace.
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Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 20
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 24
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 25
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 29
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 31
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 34
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 35
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 50
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 58
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 64
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 3
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 5
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 8
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 17
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 42
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 46
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 54
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 56
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 57
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 61
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 2
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 15
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 23
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 36
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 43
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 44
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 48
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 53
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 60
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 62
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 21
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 27
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 28
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 32
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 39
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 40
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 45
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 52
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 55
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 59
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 4
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 6
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 7
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 9
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 10
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 11
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 14
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 16
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 18
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Příloha č. 1
Konstrukční prvek č. 41
Hodnoty a průběh normálového
napětí Sx a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh napětí Sx v
transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového
napětí Sxy a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Hodnoty a průběh smykového napětí Sxy
v transverzální rovině uprostřed
konstrukčního prvku

Hodnoty průhybu a deformovaný tvar
konstrukčního prvku

Píloha . 2
Namené hodnoty síly, prhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu pro nevyztuené
nosníky z modelu MKP
.

typ

F [N]

w [mm]

Em [MPa]

m [MPa]

2

nevyztuené

1 214

5,096

3 114

31,3

15

nevyztuené

1 142

6,227

2 397

29,5

23

nevyztuené

1 219

7,468

2 134

31,5

36

nevyztuené

918

4,496

2 669

23,7

43

nevyztuené

1 110

8,365

1 735

28,7

44

nevyztuené

1 186

6,564

2 362

30,6

48

nevyztuené

900

5,455

2 157

23,2

53

nevyztuené

1 125

9,706

1 515

29,0

60

nevyztuené

1 058

6,3

2 195

27,3

62

nevyztuené

909

2,558

4 645

23,5

prmrná hodnota

1 078,10

6,22

2 492

27,8

smrodatná
odchylka

126,32

2,02

878

3,3

varianí koeficient

11,72%

32,43%

35,23%

11,72%

Namené hodnoty síly, prhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu pro vyztuené
nosníky uhlíkovou tkaninou s EP adhezivem z modelu MKP
.

typ

F [N]

w [mm]

Em [MPa]

m [MPa]

21

EP

2 074

9,076

2 987

53,5

27

EP

2 030

7,937

3 343

52,4

28

EP

1 822

6,863

3 470

47,0

32

EP

1 894

6,892

3 592

48,9

39

EP

1 926

7,942

3 170

49,7

40

EP

1 456

5,573

3 415

37,6

45

EP

1 813

7,423

3 193

46,8

52

EP

1 994

7,99

3 262

51,5

55

EP

1 694

7,103

3 118

43,7

59

EP

2 318

8,322

3 641

59,8

prmrná hodnota

1 902,10

7,51

3 319

49,1

smrodatná
odchylka

232,05

0,97

212

6,0

varianí koeficient

12,20%

12,89%

6,38%

12,20%

Píloha . 2
Namené hodnoty síly, prhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu pro vyztuené
nosníky pedepjatou uhlíkovou tkaninou s EP adhezivem z modelu MKP
.

typ

F [N]

w [mm]

Em [MPa]

m [MPa]

4

EP+

3 610

8,438

5 592

93,2

6

EP+

3 634

9,388

5 060

93,8

7

EP+

3 491

8,697

5 247

90,1

9

EP+

3 347

6,912

6 330

86,4

10

EP+

3 470

8,744

5 187

89,6

11

EP+

3 206

8,078

5 188

82,8

14

EP+

3 246

9,113

4 656

83,8

16

EP+

3 116

8,721

4 671

80,5

18

EP+

3 270

8,002

5 342

84,4

41

EP+

3 714

9,23

5 260

95,9

prmrná hodnota

3 410,40

8,53

5 253

88,1

smrodatná
odchylka

203,11

0,73

474

5,2

varianí koeficient

5,96%

8,55%

9,03%

5,96%

Namené hodnoty síly, prhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu pro vyztuené
nosníky uhlíkovou tkaninou s PU adhezivem z modelu MKP
.

typ

F [N]

w [mm]

Em [MPa]

m [MPa]

20

PU

2 220

7,922

3 663

57,3

24

PU

1 795

7,246

3 238

46,3

25

PU

1 850

8,869

2 727

47,8

29

PU

2 261

9,247

3 196

58,4

31

PU

2 286

10,223

2 923

59,0

34

PU

2 257

10,829

2 724

58,3

35

PU

2 307

12,478

2 417

59,6

50

PU

2 026

7,895

3 354

52,3

58

PU

1 675

5,216

4 198

43,2

64

PU

1 959

7,755

3 302

50,6

prmrná hodnota

2 063,60

8,77

3 174

53,3

smrodatná
odchylka

233,49

2,05

514

6,0

varianí koeficient

11,31%

23,38%

16,20%

11,31%

Píloha . 2
Namené hodnoty síly, prhybu, modulu prunosti a pevnosti v ohybu pro vyztuené
nosníky pedepjatou uhlíkovou tkaninou s PU adhezivem z modelu MKP
.

typ

F [N]

w [mm]

Em [MPa]

m [MPa]

3

PU+

3 693

8,645

5 584

95,3

5

PU+

3 224

7,453

5 655

83,2

8

PU+

3 384

8,742

5 060

87,4

17

PU+

3 096

9,089

4 453

79,9

42

PU+

3 050

8,696

4 585

78,7

46

PU+

3 188

9,495

4 389

82,3

54

PU+

3 145

9,217

4 460

81,2

56

PU+

3 253

8,877

4 790

84,0

57

PU+

3 250

7,357

5 775

83,9

61

PU+

3 350

8,915

4 912

86,5

prmrná hodnota

3 263,30

8,65

4 966

84,3

smrodatná
odchylka

183,09

0,70

532

4,7

varianí koeficient

5,61%

8,14%

10,72%

5,61%

Píloha . 3

4000
3408,50
3500
3237,00
3000

F [N]

2500
2123,00
1910,00

2000

1500
1117,50
1000
Medián
25%-75%
Rozsah neodleh.
Odlehlé
Extrémy

500
nevyztuené

EP

EP +

PU

P U+

skupina

Porovnání hodnot zatovací síly F [N] pro skupiny nosník z modelu MKP

14

12

10
8,71

8,81

w [mm]

8,40
7,68
8
6,26
6

4

2
nevyztuené

EP

EP +

skupina

PU

P U+

Medián
25%-75%
Rozsah neodleh.
Odlehlé
Extrémy

Porovnání hodnot prhybu w [mm] pro skupiny konstrukních nosník MKP
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Krabicov ý graf z Modul seskupený ty p
statistika 11v *51c
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Porovnání hodnot modulu prunosti Em [MPa] pro skupiny nosník
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Dekompozice ef ektiv ní hy potézy
Vertikální sloupce oznaþují 0,95 interv aly spolehliv osti
4000
3410,40
3500

3263,30

3000

F [N]

2500
2063,60

1902,10
2000

1500
1078,10
1000

500
nevyztuené

EP

EP +

PU

P U+

skupina

Zatovací síla F [N] ve skupinách nosník z modelu MKP

Tukeyv HSD test s promnnou F [N] z modelu MKP
TukeyĤv HSD test; promČnná síla (statistika)
PĜibliné pravdČpodobnosti pro post hoc testy
Chyba: meziskup. Pý = 39820,, sv = 45,000
typ
{1}
{2}
{3}
{4}
1078,1
1902,1
3410,4
2063,6
ý. buĖky
1
nevyztuené
0,000134 0,000134 0,000134
2
EP 0,000134
0,000134 0,380931
3
EP+ 0,000134 0,000134
0,000134
4
PU 0,000134 0,380931 0,000134
5
PU+ 0,000134 0,000134 0,475499 0,000134

{5}
3263,3
0,000134
0,000134
0,475499
0,000134

Píloha . 4

Dekompozice ef ektiv ní hy potézy
Vertikální sloupce oznaþují 0,95 interv aly spolehliv osti
10,5
10,0
9,5
9,0

8,77

8,53

8,65

w [mm]

8,5
8,0

7,51

7,5
7,0
6,5

6,22

6,0
5,5
5,0
4,5
nevyztuené

EP

EP +

PU

P U+

skupina

Prhyb w [mm] ve skupinách nosník z modelu MKP

Tukeyv HSD test s promnnou w [mm] z modelu MKP
TukeyĤv HSD test; promČnná prĤhyb (statistika)
PĜibliné pravdČpodobnosti pro post hoc testy
Chyba: meziskup. Pý = 2,0480, sv = 45,000
typ
{1}
{2}
{3}
{4}
6,2235
7,5121
8,5323
8,7680
ý. buĖky
1
nevyztuené
0,276382 0,006714 0,002341
2
EP 0,276382
0,508928 0,300772
3
0,996003
EP+ 0,006714 0,508928
4
PU 0,002341 0,300772 0,996003
5
PU+ 0,004020 0,400069 0,999771 0,999746

{5}
8,6486
0,004020
0,400069
0,999771
0,999746
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Dekompozice ef ektiv ní hy potézy
Vertikální sloupce oznaþují 0,95 interv aly spolehliv osti
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5500
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4500
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2000
1500
nevyztuené

EP

EP +

PU

P U+

skupina

Modul prunosti Em [MPa] ve skupinách nosník z modelu MKP

Tukeyv HSD test s promnnou Em [MPa] z modelu MKP
TukeyĤv HSD test; promČnná Modul (statistika)
PĜibliné pravdČpodobnosti pro post hoc testy
Chyba: meziskup. Pý = 3176E2, sv = 45,000
typ
{1}
{2}
{3}
{4}
2492,3
3319,2
5253,3
3174,3
ý. buĖky
1
nevyztuené
0,016419 0,000134 0,068906
2
EP 0,016419
0,000134 0,978150
3
EP+ 0,000134 0,000134
0,000134
PU 0,068906 0,978150 0,000134
4
5
PU+ 0,000134 0,000134 0,785127 0,000134

{5}
4966,2
0,000134
0,000134
0,785127
0,000134
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Dekompozice ef ektiv ní hy potézy
Vertikální sloupce oznaþují 0,95 interv aly spolehliv osti
100
88,1
90

84,3

80

pevnost [MPa]

70
60

53,3
49,1

50
40
27,8
30
20
10
nevyztuené

EP

EP +

PU

P U+

skupina

Pevnost v ohybu

m

[MPa] ve skupinách nosník z modelu MKP

Tukeyv HSD test s promnnou

m

[MPa] z modelu MKP

TukeyĤv HSD test; promČnná Pevnost (statistika)
PĜibliné pravdČpodobnosti pro post hoc testy
Chyba: meziskup. Pý = 26,544, sv = 45,000
typ
{1}
{2}
{3}
{4}
27,835
49,110
88,053
53,280
ý. buĖky
1
nevyztuené
0,000134 0,000134 0,000134
2
EP 0,000134
0,000134 0,380931
3
EP+ 0,000134 0,000134
0,000134
4
PU 0,000134 0,380931 0,000134
5
PU+ 0,000134 0,000134 0,475499 0,000134

{5}
84,255
0,000134
0,000134
0,475499
0,000134

Píloha . 5
Technické listy:
- ICEMA_R_145_Professional
- SikaWrap 330
- SikaWrap 300C60

Technická specifikace produktu
H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

ICEMA® R 145 Professional
1 složkové PU lepidlo vytvrzující vlhkostí

Druh produktu :

1-složkové PU-lepidlo neobsahující rozpouštČdla vytvrzující vzdušnou
vlhkostí

Oblast použítí :

montážní lepení rĤzných druhĤ materiálĤ. ICEMA® R 145 Professional
drží velmi dobĜe na pĜedupravených kovech jako pozink, nerez,
legovaná ocel, eloxovaný hliník, jako i na duroplastických umČlých
hmotách, DKS, PS, GF-polyester, tvrzené PVC, ABS, dĜevČných a
cementových materiálech.

Pokyny :

Z dĤvodĤ velké rĤznorodosti materiálĤ a jejich možné rozdílnosti v
adhesivitČ je potĜebné provést odpovídající zkoušky.

Technické údaje :
Hustota ( 20 °C )
Viskozita ( 20°C )
OtevĜená doba ( 20 °C,
50 % rel. vlhkost vzd. )
bez postĜíkání vodou
po nastĜíkání vodou
Barva
Bezpeþnostní pokyny
ýistící prostĜedek
SpotĜeba
Teplota zpracování
ěedidlo
Skladování

: 1,12 g/cm3
: 7.000 mPas

: cca 40 min
: cca 16 min
: žlutá
: viz Bezpeþnostní list
: ISA - Verdünner 1 ( ýištČní nástrojĤ )
: 100 – 200 g/m2 dle druhu použití
: minimálnČ + 10 °C
: zpracovává se bez Ĝedidla
: 12 mČsícĤ skladovatelný pĜi teplotČ +5 až + 25 °C
v uzavĜených baleních. Použité balení vzduchotČsnČ
uzavĜeme. Chránit pĜed vlhkostí, dle možnosti rychle
spotĜebovat.

VšeobecnČ :
ICEMA® R 145 Professional vytvrzuje pĤsobením vlhkosti za vzniku pevného, dlouho
elastického filmu. Vlhkost obsažená ve vzduchu popĜ. v lepených dílech mĤže být pro tento
úþel dostateþná. Obvykle se však dodává vlhkost lehkým postĜíkáním vodou. ZjišĢování
vlivu teploty a vlhkosti na pevnost plnČ vytvrzeného spojení se provádí ve specifických
pĜípadech použití.
Vyšší vlhkost a vyšší teplota urychluje vytvrzování. OvlivĖuje i schopnost skladování,
otevĜený þas a þas vytvrzování. Proto jsou údaje uvedené v technickém listu pouze
smČrodatné i s ohledem na variabilnost pĜedložených podmínek.
Zvláštní pokyny
PĜi vytvrzovací reakci vzniká oxid uhliþitý, takže lepidlo v závislosti na nánosu lepidla,
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lepené spáĜe, teplotČ a tlaku více þi ménČ napČní a vyplní lepenou spáru. Tato schopnost je pĜi
mnoha použití požadována a je výhodou. V nČkterých pĜípadech však mĤže být tato vlastnost
pĜekážkou.
PĜi lepení porézních materiálĤ vzájemnČ je vznikající pČna nezávislá na zpracovatelské
viskozitČ a vnikne do podkladu.
Toto platí i pro EPS-tvrzenou pČnu ( styropor, polystyren ) dokud je viskozita lepidla nižší
než 8.000 mPa.s. PĜi vyšší viskozitČ již není vniknutí nebezpeþné. ZĤstává však nebezpeþí
vytvoĜení boulí na vrchní ploše.
PĜi lepení tČsných materiálĤ, napĜ. hliníkový plech s extrudovaným polystyrenem nebo PUtvrzenou pČnou vzniká nebezpeþí vytváĜení boulí z vypČnČného lepidla, neboĢ nemĤže volnČ
expandovat. Odpomoci mohou odvzdušĖovací kanálky, které mohou být vyrobeny 1-2mm
hluboko pilovým Ĝezem.
Nános lepidla
Lepidlo je jednostrannČ naneseno. Vhodné jsou Pfohl-váleþek, špachtle, válcové nanášeþky
nebo „ airless – Air-Kombi stĜíkací zaĜízení. PĜi stĜíkání je bezpodmíneþnČ nutné odsávání.
Dodání vlhkosti
Pro rychlejší vytvrzení lepidla a nezávislosti na pĜirozené vlhkosti mĤže být vlhkost dodána
dodateþnČ lehkým postĜíkáním. Obvykle se voda nastĜíká na nanesený film lepidla –
v ojedinČlých pĜípadech lze navlhþit i druhou stranu. Množství vody cca 5 – 10 %
naneseného množství lepidla je dostaþující.
PĜiložení a lisování dílĤ
Díly jsou ihned po nánosu lepidla, eventuelnČ po nástĜiku vodou, složeny k sobČ a stlaþeny.
Toto musí být uþinČno v prĤbČhu otevĜené doby. Do vytvrzení lepidla jsou lepené díly
stlaþeny tlakem, aby vznikla kontaktní plocha. Velikost postaþujícího tlaku je urþena velikostí
a druhem materiálu.
Lepidlo nepotĜebuje pro vytvrzení tlak, ten slouží k tomu, aby lepené díly byly spojeny až do
doby vytvrzení lepidla.
Lisovací þas
Lisovací þas je závislý na vlhkosti a teplotČ. Pokud bude dodána voda, platí následující
hodnoty :
PĜi

+ 20 °C
+ 40 °C
+ 60 °C

cca 90 minut
cca 60 minut
cca 30 minut

Po tomto þase je ve všeobecnosti dosaženo pevnosti, která umožĖuje další zpracování.
Koneþná pevnost lepení je dosažena teprve po nČkolika dnech.

Technický stav : .........15.04.2010..................................................................................................
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dĜíve vydaných technických specifikacích neplatná.
DĤležité upozornČní :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za pĜísného dodržování údajĤ v technických specifikacích.
ChraĖte pĜed dČtmi! Neskladovat spoleþnČ s potravinami. Nádoby dobĜe uzavĜít, dobĜe uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištČné specifikace jsou sestaveny na základČ našich nejlepších vČdomostí, vlastních pokusĤ, výsledkĤ našich výzkumĤ
a našich praktických zkušeností.
SouþasnČ platí námi pĜedané ústní informace.
Zaruþujeme stálou kvalitu našich produktĤ. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboĢ naše produkty podléhají faktorĤm, které nemĤžeme ovlivnit a v jejich
celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zĜetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postaþujících zkoušek našich produktĤ na jejich
vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí pĜimČĜenČ naše všeobecné prodejní a expediþní podmínky.

Technický list
Vydání 23/12/2008
Identifikaþní þ.:
02 04 01 04 001 0 000004
®
Sikadur -330

Sikadur®-330
2-komponentní epoxidová impregnaþní pryskyĜice
®

Popis výrobku

Construction

Pou!ití

Vlastnosti / výhody

Zku"ební zprávy

Sikadur -330 ! 2-komponentní tixotropní impregnaþní / laminaþní pryskyĜice na
epoxidové bázi.
 impregnaþní / laminaþní pryskyĜice pro SikaWrap® vyztu"ovací tkaniny urþené
pro suchý zpĤsob aplikace
 základní pryskyĜice pro mokrý zpĤsob aplikace
®
 konstrukþní lepidlo na lepení CarboDur lamel na rovné povrchy








jednoduché míchání a aplikace pomocí zednické l"íce a impregnaþního váleþku
speciálnČ vytvoĜena pro ruþní aplikaci
vynikající aplikace i na svislé plochy a plochy nad hlavou
dobrá pĜilnavost k rĤzným povrchĤm
dobré mechanické vlastnosti
nevy"aduje pou"ití speciálního základního nátČru
bez rozpou#tČdel
®

®

SOCOTEC (France): Cahier des charges Sika CarboDur, SikaWrap .
Road and Bridges Research Institute (Poland): IBDiM No AT/2003-04-336.
Vyhovuje po"adavkĤm EN 1504-4: Výrobky a systémy pro ochranu a opravy
betonových konstrukcí ! Definice, po"adavky, kontrola kvality a hodnocení shody !
ýást 4: Konstrukþní spojování.

Údaje o výrobku
Vzhled
Vzhled / barva

Balení

Komponent A ! pryskyĜice:
Komponent B ! tvrdidlo:

pasta
pasta

Barva:
Komponent A:
Komponent B:
SmČs A+B:

bílá
#edá
svČtle #edá

Standard:
5 kg (A+B) pĜedem dávkované nevratné obaly
Pro prĤmysl:
Komponent A:
Komponent B:

24 kg
6 kg

Skladování
Podmínky skladování /
Trvanlivost

24 mČsícĤ od data výroby v neporu#eném originálním balení v suchu a pĜi teplotách
+5°C a" +25°C.
ChraĖte pĜed pĜímým sluneþním záĜením.

Sikadur®-330
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Technické údaje
Chemická báze

Epoxidová pryskyĜice.

Objemová hmotnost

1,30 kg/l ± 0,1 kg/1 (smČs A+B) (pĜi teplotČ +23°C)

Viskozita

rychlost smyku: 50 /s
teplota

viskozita

+10°C

~ 10000 mPas

+23°C

~ 6000 mPas

+35°C

~ 5000 mPas

Koeficient teplotní
rozta!nosti

4,5 x 10-5 na °C (-10°C do +40°C)

Teplotní stabilita

Heat Distortion Temperature (HDT) ! teplotní deformace

Pracovní teplota

ASTM D648

Doba zrání

Teplota

HDT

7 dní

+10°C

+36°C

7 dní

+23°C

+47°C

7 dní

+35°C

+53°C

7 dní (pĜi +10°C) + 7 dní (pĜi 23°C)

-

+43°C

-40°C do +45°C.

Mechanické / fyzikální
vlastnosti
Pevnost v tahu

2
30 N/mm (po 7 dnech zrání, pĜi teplotČ 23°C)

DIN 53455

2

PĜídr!nost

poru"ení v betonu (> 4 N/mm ) na pískovaném podkladu: > 3 dny

Modul pru!nosti

V ohybu:
2
3800 N/mm (po 7 dnech, pĜi teplotČ 23°C)

DIN 53452

V tahu:
4500 N/mm2 (po 7 dnech, pĜi teplotČ 23°C)

DIN 53455

0,9% (po 7 dnech, pĜi teplotČ 23°C)

DIN 53455

Prota!ení pĜi pĜetr!ení

EN 24624

Odolnost
Chemická odolnost

Tento produkt není odolný vĤþi chemickému zatí#ení.

Teplotní odolnost

DlouhodobČ odolává teplotnímu zatí#ení +45°C.

Informace o
systému
Slo!ení systému

Základní nátČr - Sikadur®-330.
®

Impregnaþní / laminaþní pryskyĜice - Sikadur -330.
Tkanina pro zesilování konstrukcí ! SikaWrap® - typ dle po#adavkĤ.

Aplikaþní podrobnosti
SpotĜeba

®

SpotĜeba je závislá na drsnosti a nerovnosti podkladu a na typu tkaniny SikaWrap .
®
Viz. technický list pĜíslu"né tkaniny pro zesilování konstrukcí SikaWrap .
PĜibli#nČ: 0,7 ! 1,5 kg/m2.

2
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Kvalita podkladu

Podklad musí být pevný a musí mít dostateþnou pevnost pro zaji!tČní minimální
2
pevnost v tahu 1,0 N/mm nebo podle konkrétního projektu pro zesilování.
Povrch musí být suchý, zbaven ve!kerých neþistot jako jsou oleje, mastnoty,
pĤvodní nátČry, ochranné nátČry atd.
Povrch betonu musí být vyrovnaný (maximální pĜípustná odchylka povrchu je 2 mm
na délce 0,3 m), pĜi pou"ití bednČní nesmí být vČt!í ne" 0,5 mm Vet!í nerovnosti
odstraĖte tryskáním nebo obrou!ením povrchu.
Vyztu"ené rohy musí být zaobleny s minimálním polomČrem 20 mm (závisí na typu
pou"ité vyztu"ovací tkaniny SikaWrap®) nebo podle konkrétního projektu pro
zesilování. Toho lze dosáhnout brou!ením rohĤ, popĜ. pou"itím malty Sikadur.

PĜíprava podkladu

Betonové a cihelné podklady musí být pĜipraveny mechanickým tryskáním nebo
obru!ováním, aby byly odstranČny ve!keré volné þástice, uvolnČný a drobivý
materiál, a aby byla mechanicky otevĜena povrchová struktura.
DĜevČné podklady musí být ohoblované nebo pískované.
Ve!kerý prach, volné þástice a drobivý materiál musí být pĜed aplikací Sikadur -330
dokonale odstranČny napĜ. kartáþem, popĜ. prĤmyslovým vakuovým vysavaþem.
Nekvalitní beton / zdivo musí být opraveny a povrchové poruchy (napĜ. !tČrbiny,
hnízda, kaverny) musí být zcela odkryty.
®

Na opravy podkladu, vyplnČní dutin na povrchu betonu, !tČrbiny, hnízda, povrchové
vyrovnání atd. doporuþujeme pou"ít Sikadur®-41 nebo smČs Sikadur®-30 a
®
Sikadur -501 s kĜemiþitým pískem (pomČr míchání 1 :1).
Musí být provedeny zkou!ky pĜídr"nosti ke zji!tČní dostateþné pĜípravy povrchu.
Trhliny !ir!í ne" 0,25 mm vyplĖte pomocí Sikadur®-52 nebo jinou vhodnou Sikadur®
injektá"ní pryskyĜicí.

Aplikaþní podmínky /
Omezení
Teplota podkladu

+10°C min. / +35°C max.

Teplota prostĜedí

+10°C min. / +35°C max.

Vlhkost podkladu

 4%. Testovací metoda: Sika-Tramex.

Rosný bod

Pozor na kondenzaci!
Teplota podkladu bČhem aplikace musí být alespoĖ o 3°C vy""í ne# je teplota
rosného bodu.

Návod k aplikaci
Mísící pomČr

Komponent A : komponent B = 4 : 1 (hmotnostnČ)
PĜi míchání vČt"ího mno#ství smČsi musí být pĜesnČ hmotnostnČ nadávkován ka#dý
komponent.

Míchání

PĜedem nadávkované mno#ství:
Míchejte komponenty A+B dohromady minimálnČ 3 minuty elektrickým míchadlem
(pĜi nízkých otáþkách, max. 600 ot./min.) tak dlouho, a# má hmota jednotnou
konzistenci a nejsou patrné #ádné barevné "mouhy. Vyvarujte se provzdu"nČní
bČhem míchání. NáslednČ pĜemístČte celý obsah smČsi do þisté nádoby a je"tČ
jednou promíchejte nízkou rychlostí, aby do"lo k odstranČní vzduchu ze smČsi.
Namíchejte pouze takové mno#ství, které jste schopni spotĜebovat pĜed zatuhnutím.

doporuþené míchadlo

Nenadávkované mno#ství:
Nejprve dĤkladnČ promíchejte ka#dý komponent zvlá"Ģ. Nadávkujte jednotlivé
slo#ky ve správném pomČru do pĜimČĜenČ velké nádoby a následnČ míchejte
elektrickým míchadlem pĜi nízké rychlosti dokud nebude mít hmota jednotnou
konzistenci a bude bez barevných "mouh.
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Aplikace / NáĜadí

PĜíprava:
PĜed samotnou aplikací je tĜeba znát vlhkost podkladu, relativní vlhkost prostĜedí
a teplotu rosného bodu.
®

UstĜihnČte pĜedepsanou SikaWrap tkaninu po!adovaných rozmČrĤ.
Aplikace pryskyĜice:
Aplikujte Sikadur®-330 na pĜipravený podklad pou!itím stČrky, váleþku nebo "tČtky.
Kladení a vrstvení tkaniny:
®
PĜedepsanou tkaninu SikaWrap umístČte v po!adovaném smČru na vrstvu
®
pryskyĜice Sikadur -330. PeþlivČ vtlaþte tkaninu SikaWrap® do lepidla pru!ným
laminaþním váleþkem soubČ!nČ ve smČru vláken dokud lepidlo nepronikne skrz
vlákna tkaniny a dokud se na celém povrchu nevytvoĜí vrstva samotného lepidla.

Dodateþná vrstva tkaniny:
Naná"íte-li více ne! jednu vrstvu tkaniny (max. 3), aplikujte dal"í vrstvu lepidla
Sikadur®-330 metodou #vlhké do vlhkého$ bČhem 60 minut (pĜi teplotČ +23°C) po
nanesení pĜedchozí vrstvy.
Pokud není mo!né lepit dal"í vrstvu do 60 min. je nutno dodr!et þekací dobu
nejménČ 12 hod.
Krycí vrstva:
Jako krycí vrstvu naneste vrstvu pryskyĜice Sikadur®-330 v mno!ství 0,5 kg/m2, na
kterou mĤ!eme pĜidat kĜemiþitý písek slou!ící jako podklad pro následující vrstvy na
bázi cementu (omítka).
PĜekrývání:
SmČr vláken:
PĜekrytí SikaWrap® tkanin musí být minimálnČ 100 mm (závisí na typu vyztu!ovací
®
tkaniny SikaWrap ) nebo podle konkrétního projektu pro zesilování.

Vedle sebe:
JednosmČrné tkaniny: pĜi naná"ení více jednosmČrných tkanin SikaWrap® vedle
sebe není pĜekrytí po!adováno pokud není uvedeno ve speciálních po!adavcích v
projektu.

VícesmČrné tkaniny: je po!adováno minimální pĜekrytí 100 mm (závisí na typu
vyztu!ovací tkaniny SikaWrap®) nebo podle speciálních po!adavcích v projektu.
ýi!tČní náĜadí

OþistČte ve"keré pou!ité náĜadí ihned po ukonþení práce pomocí Sika
Cleaner. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

Doba zpracovatelnosti

Doba zpracovatelnosti:
Teplota

ýas

+10°C

90 minut (5kg)

+35°C

30 minut (5kg)

®

Colma

Doba zpracovatelnosti zaþíná smícháním obou komponentĤ (pryskyĜice a tvrdidla).
PĜi ni!"ích teplotách dochází k prodlou!ení doby zpracovatelnosti, naopak pĜi
vy""ích teplotách dochází ke zkrácení doby zpracovatelnosti.
®
ýím je vČt"í mno!ství namíchaného materiálu Sikadur -330, tím je krat"í doba
zpracovatelnosti. K dosa!ení del"í doby zpracovatelnosti za vy""ích teplot, míchejte
men"í mno!ství materiálu nebo ochlaćte jednotlivé komponenty pĜed mícháním.
MinimálnČ na +5°C.
OtevĜená doba:
Teplota

ýas

+10°C

60 minut

+35°C

30 minut
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ýekací doba / PĜevrstvení
Produkt

Teplota povrchu

Minimum

+10°C

24 hodin

+23°C

12 hodin

+35°C

6 hodin

Vytvrzená pryskyĜice
star!í ne" 7 dní mĤ"e
být odma!tČna pomocí
®
Sika Colma Cleaner a
jemnČ obrou!ena
smirkovým papírem
pĜed dal!ím nátČrem.

Teplota povrchu

Minimum

Maximum

+10°C

5 dnĤ

+23°C

3 dny

+35°C

1 den

Sikadur®-330
x

Maximum

®

Sikadur -330

Produkt
®

Sikadur -330

Vytvrzená pryskyĜice
star!í ne" 7 dní mĤ"e
být odma!tČna pomocí
®
Sika Colma Cleaner a
jemnČ obrou!ena
smirkovým papírem
pĜed dal!ím nátČrem.

x
Sikagard®barevné nátČry

ýasy jsou pĜibli"né a mohou být ovlivnČny okolními podmínkami.
Poznámky k aplikaci /
Omezení

Tento produkt je urþen do rukou zku!ených profesionálĤ.
Sikadur®-330 musí být ochránČn pĜed de!tČm minimálnČ 24 hodin po aplikaci.
ZajistČte rozmístČní tkaniny a laminaþní pryskyĜice bČhem otevĜeného þasu.
SikaWrap® tkanina musí být opatĜena ochranou vrstvou na bázi cementu, nebo
pokryta estetickým þi ochranným nátČrem. VýbČr je závislý na daných po"adavcích
®
koneþné vrstvy. Pro základní ochranu pĜed UV záĜením pou"ijte Sikagard -550W
Elastic, Sikagard® ElastoColor-675W nebo Sikagard®-680S.
PĜi nízkých teplotách a/nebo vysoké relativní vlhkosti vzduchu, se mohou na
®
povrchu vytvrzené pryskyĜice Sikadur -330 objevit lepivé zbytky pryskyĜice. PĜi
®
aplikaci dal!í vrstvy tkaniny SikaWrap nebo nátČru musí být tyto lepivé pozĤstatky
nejdĜíve odstranČny, aby bylo dosa"eno po"adované pevnosti povrchu. Tyto zbytky
mohou být odstranČny pomocí vody. V tomto pĜípadČ musí být povrch pĜed aplikací
®
dal!í vrstvy tkaniny SikaWrap dostateþnČ vysu!ený.
Pro aplikaci za ni"!ích nebo vy!!ích teplot je tĜeba zajistit po dobu 24 hod
skladování materiálĤ v kontrolovaných podmínkách, popĜípadČ upravit míchání,
aplikaci a dobu zpracovatelnosti.
Poþet dal!ích vrstev tkanin aplikovaných mokrým zpĤsobem musí být dĤkladnČ
sledován pĜed nechtČným smr!tČním, maþkáním nebo klouzáním vyztu"ovací
®
tkaniny bČhem vytvrzování pryskyĜice Sikadur -330. Poþet vrstev vyztu"ovacích
tkanin závisí na typu pou"ité tkaniny a na okolních klimatických podmínkách.

Detaily vytvrzování
Doba vytvrzení
Teplota

PlnČ vytvrzené

+10°C

7 dní

+23°C

5 dní

+35°C

2 dny

ýasy vytvrzení jsou pĜibli"né a mohou být ovlivnČny okolními podmínkami.

Platnost hodnot

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou zalo"ena na výsledcích
laboratorních testĤ. Tyto hodnoty se mohou pĜi aplikaci v praxi li!it, co" je mimo na!i
kontrolu.
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpeþnosti práce jsou spolu s
bezpeþnostními informacemi (napĜ. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty)
uvedeny v bezpeþnostním listu.
Aktuální technické a bezpeþnostní listy, Prohlá!ení o shodČ, Certifikáty najdete na
internetové adrese www.sika.cz.
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Bezpeþnostní
pĜedpisy

Ochranná opatĜení
x

x

x
x

x

x

PĜi zpracování je nutné dodr!ovat bezpeþnostní pokyny, platné pĜedpisy
pĜíslu"ných úĜadĤ o ochranČ zdraví pĜi práci.
PĜi aplikaci pou!ívejte ochranný odČv, brýle a rukavice.
PodrobnČj"í údaje týkající se hygieny a bezpeþnosti práce, ochrany
!ivotního prostĜedí jsou uvedeny v Bezpeþnostním listu.
OdstraĖování odpadu
Odpad dle zákona þ. 185/2001 Sb. o odpadech.
Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo pĜedejte odborné firmČ
k likvidaci. Fólie je mo!né recyklovat.

Místní omezení

V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti
tohoto výrobku v rĤzných zemích li"it. V!dy se Ĝićte informacemi uvedenými
v platném Technickém listu.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvlá"tČ rady pro zpracování a pou!ití na"ich výrobkĤ, jsou
zalo!eny na na"ich znalostech z oblasti vývoje chemických produktĤ a dlouholetých
zku"enostech s aplikacemi v praxi pĜi standardních podmínkách a Ĝádném
skladování a pou!ívání. Vzhledem k rozdílným podmínkám pĜi zpracování a dal"ím
vnČj"ím vlivĤm, k þetnosti výrobkĤ, rĤznému charakteru a úpravČ podkladĤ, nemusí
být postup na základČ uvedených informací, ani jiných psaných þi ústních
doporuþení, v!dy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Ve"kerá doporuþení
firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, !e pĜedal písemnČ
vþas a úplné informace, které jsou nezbytné k Ĝádnému a úspČch zaruþujícímu
posouzení firmou Sika. Aplikátor musí pĜezkou"et výrobky, zda jsou vhodné pro
plánovaný úþel aplikace. PĜedev"ím musí být zohlednČna majetková práva tĜetí
strany. V"echny námi pĜijaté objednávky podléhají na"im aktuálním #V"eobecným
obchodním a dodacím podmínkám$. UjistČte se prosím v!dy, !e postupujete podle
nejnovČj"ího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dal"ími informacemi
k dispozici na na"em technickém oddČlení nebo na www.sika.cz.
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CE znaþení

0921

Construction

Sika Schweiz AG
Tueffenwies 16-22
CH - 8048 Zuerich
1001
08
0921-CPD-2054
EN 1504-4
Výrobky pro konstrukþní lepení externích pĜílo!ek na povrch betonové
konstrukce za úþelem zesílení.
 14 N/mm

2

Soudr!nost:
Pevnost v "ikmém smyku:

50°

 50 N/mm2

60°

 60 N/mm2

70°

 70 N/mm

2

Pevnost ve smyku:

 12 N/mm

Pevnost v tlaku:

 30 N/mm

2
2

Smr"tČní / rozta!nost:

 0,1%

Doba zpracovatelnosti:

65 min. pĜi +23°C

Citlivost na vodu:

vyhovuje
 2000 N/mm

2

Modul pru!nosti v tlaku:

 100 * 10

-6

Koeficient teplotní rozta!nosti:
Teplota skelného pĜechodu:

 40°C

Reakce na oheĖ:

tĜída E

Trvanlivost:

vyhovuje

UvolĖování nebezpeþných látek:

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

(vyhovuje 5.4)

vyhovuje

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
http://www.sika.cz
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Technický list
Vydání 09/09/2008
Identifikaþní þ.:
02 04 01 02 001 0 000017
SikaWrap®-300 CZ/60

SikaWrap®-300 CZ/60

Construction

Pro!ívaná tkanina z uhlíkových vláken pro zesilování
konstrukcí
®

Popis výrobku

SikaWrap -300 CZ/60 je jednosmČrnČ tkaná pro!ívaná tkanina
z uhlíkových vláken (roho"í) pro suchý nebo mokrý zpĤsob
aplikace.

Pou!ití

Zesilování konstrukcí z armovaného betonu, cihelného zdiva a dĜeva pro zatí"ení
v ohybu a ve smyku v dĤsledku:
 zvý!ení odolnosti cihelných zdí pĜi zemČtĜesení
 náhrada chybČjící, zkorodované výztu"e
 zesílení a zvý!ení únosnosti sloupĤ
 zvý!ení celkového zatí"ení konstrukþních prvkĤ
 pĜi zmČnČ vyu"ití stavby
 chybného návrhu konstrukce
 prevence pĜed poruchami zpĤsobené zemČtĜesením
 prodlou"ení "ivotnosti a provozuschopnosti
 zvý!ení únosnosti konstrukce dle platných pĜedpisĤ

Vlastnosti / výhody

Zku"ební zprávy







útek z teplem tvrdnoucích vláken zaji!Ģuje stabilitu vláken
vhodné pro v!echny zesilovací práce
vhodné pro rĤznČ tvarované podklady (trámy, sloupy, komíny, piloty, zdi, sila)
nízká hmotnost  nezvy!uje pĜídavné zatí"ení konstrukce
oproti tradiþním technikách finanþnČ ménČ nároþná metoda zesilování

ITC Zlín, AO þ. 224 - Certifikát þ. 07 0305 V/AO/a
ITC Zlín, AO þ. 224 - StavebnČ technické osvČdþení STO-AO224-79/2007/a
s platností do 31.5.2010

Údaje o výrobku
Druh vláken

Uhlíková vlákna stĜední pevnosti.

Konstrukce tkaniny

Osnova:

0°

þerná uhlíková vlákna 309 g/m (min.-max.: 294-324 g/m )

90°

skelné pro!ití

9,4 g/m

2

Pro!ívací nit:

polyester

6,3 g/m

2

Pojivo:

EP prá!ek

7,5 g/m2

2

2

Balení

2 role v lepenkové krabici

1

délka tkaniny / role

!íĜka tkaniny

100 m

300 mm

SikaWrap®-300 CZ/60
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Skladování
Podmínky skladování /
Trvanlivost

24 mČsícĤ od data výroby v neporu!eném originálním balení v suchu a pĜi teplotách
+5°C a" +35°C.
ChraĖte pĜed pĜímým sluneþním záĜením.

Technické údaje
Gramá!

309 g/m2 ± 15 g/m2

Tlou"Ģka tkaniny

0,171mm (závisí na obsahu vláken).

Hustota vláken

1,81 g/cm3

Mechanické / Fyzikální
Vlastnosti
Vlastnosti #suchého$
vlákna

Pevnost v tahu:
3800 N/mm2 (pĜibli"nČ)
Modul pru"nosti v tahu:
242000 N/mm2 (pĜibli"nČ)
Prota"ení pĜi pĜetr"ení:
1,55% (pĜibli"nČ)

Vlastnosti laminátu

Tlou!Ģka laminované vrstvy:
®
1,0 mm na vrstvu (impregnovaná Sikadur -330)
Mezní zatí"ení:
470 kN/m !íĜky na vrstvu
Modul pru"nosti v tahu:
36,0 kN/mm2 (platí pro bČ"nou tlou!Ģku laminované vrstvy 1,0 mm)
Poznámka:
Vý!e uvedené hodnoty jsou pouze orientaþní.
Získané údaje o vlastnostech laminované vrstvy bČhem zkou!ky napČtí závisí na
druhu pou"ité impregnaþní / laminaþní pryskyĜice a zpĤsobu provedení zkou!ky.
ZohledĖujte redukující materiálové faktory podle relevantních návrhových norem.

Návrh

Návrh napČtí:
Prota"ení max. 0,60% (závisí na druhu zatí"ení; hodnotu je nutné pĜizpĤsobit
místním návrhovým normám).
Pevnost v tahu: (teoretická pevnost v tahu pro návrh):
-

pĜi prota"ení 0,4%: 135 kN/m !íĜky (= 40 kN / 30 cm)

-

pĜi prota"ení 0,6%: 200 kN/m !íĜky (= 60 kN / 30 cm)

Informace o
systému
Slo!ení systému

Dodr"ujte uvedenou skladbu systému, v "ádném pĜípadČ nesmí být mČnČna.
®

®

®

Primer pro beton - Sikadur -330 nebo Sikadur -300 se Sikadur -513.
Impregnaþní / laminaþní pryskyĜice - Sikadur®-330 / Sikadur®-300.
®

Tkanina pro konstrukþní zesílení - SikaWrap -300 CZ/30.
Podrobnosti o vlastnostech pryskyĜice, aplikaci tkaniny a dal!í informace naleznete
v technickém listu Sikadur®-330 nebo Sikadur®-300.

Aplikaþní podrobnosti
SpotĜeba

Suchý zpĤsob aplikace:
-

impregnace první vrstvy vþetnČ primeru (závisí na nerovnosti podkladu):
~ 1,0  1,5 kg/m2 (Sikadur®-330)

-

impregnace dal!ích vrstev: ~ 0,8 kg/m2 (Sikadur®-330)

2
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Mokrý zpĤsob aplikace:
Primer na pĜipravený podklad (závisí na nerovnosti podkladu):
-

hladký povrch: ~ 0,5 kg/m2 (Sikadur®-300 nebo Sikadur®-330)

-

nerovný povrch: ~ 0,5  1,0 kg/m2 (Sikadur®-330 nebo Sikadur®-300 smíchaný
s maximálnČ 5-ti% Sikadur®-513)

Impregnace pryskyĜice na ka!dou vrstvu:
-

2

®

~ 0,6 kg/m (Sikadur -300)

Kvalita podkladu

Specifické po!adavky:
Minimální pevnost v tahu: 1,0 N/mm2 nebo podle konkrétního projektu pro
zesilování.

PĜíprava podkladu

Beton a zdivo.
Podklad musí být pevný, suchý, zbavený neþistot a cementového "lemu, ledu,
stojaté vody, mastnoty, olejĤ, starých nátČrĤ a v"ech ostatních nesoudr!ných
a volných þástic.
Povrch musí být dĤkladnČ oþi"tČný a musí být mechanicky otevĜena povrchová
struktura.
Opravy a vyrovnání: Pokud je beton zasa!en karbonatací (popĜ. je kĜehký), nebo
pokud je povrch nestejnomČrný, je tĜeba aplikovat tyto systémy:
(Aplikaþní podrobnosti naleznete v pĜíslu"ných technických listech.)
x

x

Ochrana zkorodované výztu!e: SikaTop® Armatec® 110 EpoCem®
®

®

Konstrukþní opravy: Sikadur -41 epoxidová opravná malta, Sikadur -30
lepicí malta nebo cementová správková malta Ĝady Sika®MonoTop® (napĜ.
®
®
Sika MonoTop -412 pro práce horizontální, vertikální a nad hlavou, nebo
Sika®MonoTop®-438).

Aplikace
ZpĤsob aplikace /
Nástroje

Tkaninu stĜíhejte speciálními nĤ!kami nebo no!em na koberce. Tkaninu nikdy
nepĜehýbejte#
®

Informace o impregnaci/laminaci jsou uvedené v technickém listu Sikadur -330
®
nebo Sikadur -300.
Poznámky k aplikaci /
Omezení

Tento výrobek patĜí pouze do rukou zku"ených profesionálĤ.
Minimální polomČr zaoblení rohu: > 10 mm.
Nevhodné rohy lze obrousit, nebo vyplnit maltou Sikadur® .
PĜekrytí pásĤ ve smČru vláken musí být minimálnČ 100 mm  konkrétní hodnota
závisí na druhu tkaniny SikaWrap® nebo na speciálních pravidlech pro zesilování.
PĜi aplikaci nČkolika pásĤ vedle sebe není pĜekrývání nutné. Místa pĜekrývání
následujících vrstev musí být rovnomČrnČ rozdČlena po celém obvodu sloupu.
Zesilovací práce pĜedstavují zásah do konstrukce, proto musí být provádČny pouze
zku"enými pracovníky.
Tkanina SikaWrap®-300 CZ/30 je pĜetírána impregnaþními/laminaþními
pryskyĜicemi, které zajistí optimální adhezi/lepivost a trvanlivost. Dodr!ujte poĜadí
aplikace jednotlivých prvkĤ zesilovacího systému.
®
Z estetických dĤvodĤ nebo kvĤli ochranČ mĤ!e být tkanina SikaWrap -300 CZ/30
opatĜena maltou na cementové bázi nebo nátČrem. VýbČr závisí na místních
vnČj"ích podmínkách. Pro základní ochranu proti UV záĜení pou!ijte Sikagard®®
®
550 W Elastic, Sikagard ElastoColor-675 W nebo Sikagard -680 S.

Platnost hodnot

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou zalo!ena na výsledcích
laboratorních testĤ. Tyto hodnoty se mohou pĜi aplikaci v praxi li"it, co! je mimo na"i
kontrolu.
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpeþnosti práce jsou spolu s
bezpeþnostními informacemi (napĜ. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty)
uvedeny v bezpeþnostním listu.
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Aktuální technické a bezpeþnostní listy, Prohlá!ení o shodČ, Certifikáty najdete na
internetové adrese www.sika.cz.

Bezpeþnostní
pĜedpisy

Ochranná opatĜení
x

x

x

x

x

Construction

x

PĜi zpracování je nutné dodr"ovat bezpeþnostní pokyny, platné pĜedpisy
pĜíslu!ných úĜadĤ o ochranČ zdraví pĜi práci.
PĜi aplikaci pou"ívejte ochranný odČv, brýle a rukavice.
PodrobnČj!í údaje týkající se hygieny a bezpeþnosti práce, ochrany "ivotního
prostĜedí jsou uvedeny v Bezpeþnostním listu.
OdstraĖování odpadu
Odpad dle zákona þ. 185/2001 Sb. o odpadech.
Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo pĜedejte odborné firmČ
k likvidaci. Fólie je mo"né recyklovat.

Místní omezení

V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti
tohoto výrobku v rĤzných zemích li!it. V"dy se Ĝićte informacemi uvedenými
v platném Technickém listu.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvlá!tČ rady pro zpracování a pou"ití na!ich výrobkĤ, jsou
zalo"eny na na!ich znalostech z oblasti vývoje chemických produktĤ a dlouholetých
zku!enostech s aplikacemi v praxi pĜi standardních podmínkách a Ĝádném
skladování a pou"ívání. Vzhledem k rozdílným podmínkám pĜi zpracování a dal!ím
vnČj!ím vlivĤm, k þetnosti výrobkĤ, rĤznému charakteru a úpravČ podkladĤ, nemusí
být postup na základČ uvedených informací, ani jiných psaných þi ústních
doporuþení, v"dy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Ve!kerá doporuþení
firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, "e pĜedal písemnČ
vþas a úplné informace, které jsou nezbytné k Ĝádnému a úspČch zaruþujícímu
posouzení firmou Sika. Aplikátor musí pĜezkou!et výrobky, zda jsou vhodné pro
plánovaný úþel aplikace. PĜedev!ím musí být zohlednČna majetková práva tĜetí
strany. V!echny námi pĜijaté objednávky podléhají na!im aktuálním #V!eobecným
obchodním a dodacím podmínkám$. UjistČte se prosím v"dy, "e postupujete podle
nejnovČj!ího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dal!ími informacemi k
dispozici na na!em technickém oddČlení nebo na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno

tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
http://www.sika.cz
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PĜíloha þ. 6

Vzor uhlíkové tkaniny

PĜilepená uhlíková tkanina epoxidovým adhezivem

PĜíloha þ. 6

PĜedepjatá a pĜilepená uhlíková tkanina epoxidovým adhezivem

UmístČní nosníku do zkuebního stroje

PĜíloha þ. 6

PrĤhyb nosníku pĜi zatíení

Poruení v taené zónČ nosníku vyztueného uhlíkovou tkaninou s pouitím
polyuretanového adheziva

PĜíloha þ. 6

Deformace vláken ve vyztueném nosníku pĜedepjatou uhlíkovou tkaninou s
epoxidovým adhezivem s náznaky teþení dĜeva

Poruení nosníku vyztueného pĜedepjatou uhlíkovou tkaninou s epoxidovým
adhezivem

