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Souhrn
Způsob betonáže konstrukčních prvků má významný
vliv na usměrnění vláken ve vláknobetonových
kompozitech. Předmětem výzkumu vlivu postupu
betonáže na mechanické vlastnosti byl ultravysokopevnostní beton s ocelovými vlákny dnes
obvykle označovaný jako UHPC, popř. UHPFRC.
Výzkum byl iniciován výsledky zkoušek na
dutinovém panelu, který byl betonován ve svislé
poloze a následně zkoušen. Protože výsledky nebyly
zcela v souladu s očekáváním, byl navržen a
realizován následný experimentální program, který
potvrdil, že vliv betonáže je poměrně významný a je
třeba jen uvažovat při modelování, ale i při
navrhování konstrukčních prvků.

Oblast použití
Výsledky experimentálního programu naleznou
využití při navrhování konstrukcí z UHPFRC,
konkrétně při stanovení K-faktoru, kterým se
kvantifikuje vliv a účinnost vláken na tahové
vlastnosti materiálu.

byly plněny náhodně a že nedošlo k významným
rozdílům v tečení betonu v jednotlivých směrech. To
potvrdily i získané výsledky.

Obr. 1 Betonáž desek ve vodorovné poloze

Svisle betonované desky (obr. 2) byly řezány dvěma
způsoby: a) vodorovně (tj. kolmo na směr betonáže,
resp. rovnoběžně s hladinou betonu při postupné
betonáži) a b) svisle (tj. kolmo na hladinu betonu při
betonáži). Výsledky prokázaly zcela odlišné
únosnosti pruhů řezaných svisle a vodorovně.

Metodika a postup řešení
Předmětem výzkumu bylo sledování důsledků
rozložení vláken při betonáži jednoduchých prvků
ve vodorovné a ve svislé poloze na jejich tahové
vlastnosti při namáhání ohybem. Experimenty byly
provedeny
jako
podrobnější
rozpracování
experimentů provedených již v roce 2016 [1], [2].
Byly vybetonovány desky o rozměrech 800 x 800 x
30 mm. Desky byly betonovány ve vodorovné
poloze, a ve svislé poloze. Po zatvrdnutí byly desky
podrobeny zkouškám.
První typ zkoušek byl zaměřen na prostý pohyb
deskových elementů. Desky byly rozřezány na pruhy
o šířce cca 200 mm, tzn. z jedné desky byly získány
4 pruhy. Deskové pruhy byly podrobeny zkoušce 4
bodovým ohybem a předmětem sledování byly
maximální únosnosti a tvary diagramů popisujících
závislost síly na průhybu. Vodorovně betonované
desky (obr. 1) byly rozřezány nezávisle na
jednotlivých směrech. Předpokládalo se, že formy

Obr. 2 Betonáž desek ve svislé poloze

Druhý typ zkoušky spočíval v zatěžování
čtvercových desek osamělým břemenem umístěným
uprostřed desky. Přitom desky byly podepřeny
bodově na 4 podporách vždy uprostřed délek
obvodových stran. Byly zjištěny rozdíly v odezvě
desek betonovaných vodorovně a svisle. Výsledky
nejsou předmětem tohoto TL.
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Výsledky
Výsledkem zatěžovacích zkoušek pruhů nařezaných
z desek jsou diagramy závislosti zatížení na
průhybu. Schéma zkoušky je uvedeno na obr. 3.

Obr. 6 Diagramy zatížení – průhyb vodorovných
deskových pruhů ze svisle betonovaných desek

Obr. 3 Zatížení deskového pruhu 4 bodovým ohybem

Obr. 4 popisuje výsledky zkoušek pruhů nařezaných
z vodorovně betonovaných desek.

Pruhy z vodorovně betonovaných desek a vodorovné
pruhy ze svisle betonovaných desek mají oblý
charakter typický pro duktilní porušování, zatímco
svislé pruhy ze svisle betonovaných desek mají
charakter spíše křehký a zároveň je dosaženo
nejnižších únosností (obr. 5). Nejvyšší únosnosti
byly dosaženy u pruhů vodorovně řezaných ze svisle
betonovaných desek (obr. 6). U vodorovných pruhů
ze svisle betonovaných desek byla nejvyšší únosnost
dosažena u spodního pruhu a nejnižší u horního
pruhu.

Závěr

Obr. 4 Diagramy zatížení – průhyb deskových pruhů
z vodorovně betonovaných desek

Obr. 5 popisuje výsledky zkoušek na pruzích
vyříznutých svisle ze svisle betonovaných desek.

Výsledky jednoznačně ukazují význam směru a
způsobu betonáže desek z UHPC. Z experimentů je
zřejmé, že vlákna se usměrňují dle postupu betonáže
a významně ovlivňují charakter porušení a
ohybovou únosnost. Vlákna mají tendenci se při
betonáži pokládat do vodorovného směru a tím
ovlivňovat charakter působení betonovaného
elementu. Proto je velmi významné tento vliv
zahrnout do návrhového postupu při výpočtech
únosností prvků z UHPC.
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pruhů ze svisle betonovaných desek
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