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Souhrn 

Využití UHPC pro spřažené ocelobetonové 
konstrukce s prefabrikovanou deskou vyžaduje 
úpravu spřahujících prvků vzhledem k vysokým 
pevnostem betonu (UHPC). Navržená krátká 
spřahující lišta byla ověřena pro krátkodobá zatížení 
a další zkoušky ověří též únavové namáhání. 
Referenční zkoušky jsou stručně popsány v tomto 
technickém listě. 

Oblast použití 

Experimenty jsou zaměřeny na sledování funkčnosti 
malého spřahujícího prvku zajišťujícího spojení 
ocelové konstrukce a betonové desky vyrobené 
z UHPC. Výzkum navazuje na experimenty 
provedené dříve a má cíl ověřit způsob porušování 
spřahujícího prvku při opakovaném zatížení a pak 
při zvyšujícím se zatížení až do kolapsu. 
Experimenty byly prováděny pomocí push=off testu, 
kde se protlačuje ocelový profil HEB mezi dvěma 
betonovými deskami. Na obr.1 jsou vidět hotové 
vzorky pro zkoušení.  

 

Obr. 1 Hotové vzorky připravené pro push-off testy 

Metodika a postup řešení 

Byl navržen tvar spřahujícího elementu, který 
vycházel z již dříve ověřených testů. Tvar je vidět na 
obr. 2. V deskách z betonu UHPC 140 s drátkovou 
disperzní výztuží je umístěna též konstrukční 
betonářská výztuž. Desky byly postupně 

zabetonovány betonem UHPC 140, tak aby rozdíl 
stáří horní a spodní desky byl minimalizován na 
max. 1 týden. UHPC 140 (s válcovou pevností min. 
140 MPa) je samozhutnitelný materiál, čímž se 
zajistí dokonalé probetonování prvku i v případě 
husté výztuže a zejména obetonování spřahujícího 
elementu (Obr. 3).  

  

Obr. 2 Spřahující element včetně konstrukční betonářské 

výztuže 

 

Obr. 3 Betonáž desky experimentálního prvku 

Zkoušky probíhaly ve stáří betonu cca 100 dní, kdy 
byl již vliv rozdílu stáří jednotlivých desek na jejich 
mechanické vlastnosti zanedbatelný. Před zahájením 
vlastních zkoušek byla provedena numerická 
analýza funkce spřahujícího prvku při zatížení 
posouvající silou. Příklad rozdělení napětí při 
přenosu síly 170 kN získaný z numerické analýzy 
programem ATENA je uveden na obr. 4. Největší 
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napětí (červená barva) dosahuje cca 460 MPa, tedy 
ocel je již v plastickém stavu. Napětí kolem otvorů 
je cca 300 MPa (oranžová barva). 

 

Obr. 4 Průběh hlavních napětí ve spřahujícím prvku 

z numerické analýzy 

Experimenty byly provedeny ve dvou variantách. 
Varianta 1 předpokládá, že se betonová deska může 
kolmo posunout směrem od ocelového nosníku. 
Není tedy přitlačena k nosníku (obr. 5) 

 

Obr. 5 Zkouška push-off testem bez přítlačné síly mezi 

nosníkem a betonovou deskou 

Varianta 2 předpokládá, že se deska nemůže od 
ocelového nosníku oddálit, je tedy přitlačena 
k nosníku (obr. 6). 

 

Obr.6 Zkouška push-off testem s přítlačnou silou mezi 

nosníkem a betonovou deskou 

Při variantě 2 lze docílit samozřejmě větší únosnosti 
ve spřažení. Únosnost jednoho spřahujícího prvku 
dosáhla až 190 kN. Na obr. 7 je vidět deformovaný 
spřahující prvek po ukončení zkoušky. Přední část je 
zcela zplastizována, jak předpověděl numerický 
výpočet. Obr. 8 pak ukazuje porušení betonové 
desky. Je vidět, že beton v otvorech se čistě usmykl 

a nakonec bylo zatížení přenášeno přední částí 
stahovacího prvku, kde se beton rozdrtil. Je vidět, že 
vyztužení drátky zajistilo, že se beton zcela 
nerozpadl a zůstal pohromadě, i když byly 
pozorovány zejména podélné trhliny v místě 
spřahujícího elementu. 

 

Obr.7 Zplastizovaná přední část spřahujícího prvku  

 

Obr.8 Porušení betonové desky  

Výsledky 

Experimenty potvrdily, že únosnost spřahujícího 
elementu je vysoká, a že postačuje relativně malý 
prvek k přenosu velké posouvající síly. To umožňuje 
kumulovat spřahovací prvky do menších oblastí na 
ocelových nosnících, což je výhodné pro 
prefabrikaci betonových desek spřažených mostů. 

Závěr 

V dalším výzkumu se bude sledovat působení 
spřahujícího prvku při únavovém zatížení. Po 
vyhodnocení bude uvážena optimalizace tvaru 
spřahujícího prvku s ohledem na zjednodušení jeho 
výroby. 
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