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Souhrn 

Tato práce se zabývá možnostmi použití CFRP na 

ocelových mostech. CFRP (Carbon fibre reinforced 

polymers) je kompozitní materiál, který se skládá ze 

dvou složek matrice a vláken. CFRP kompozity se 

vyznačují velmi vysokou pevností a zároveň 

vysokou tvarovou variabilitou. Tato variabilita 

vychází ze způsobu výroby CFRP, kdy se uhlíková 

vlákna (příp. tkanina) nasytí epoxidovou pryskyřicí a 

až poté tuhne. Proto je možné využití i u tvarově 

velmi složitých detailů. Jsou shrnuty možnosti 

využití na ocelových mostech a dále je popsán 

postup provádění tohoto zesílení. V poslední části je 

popsána efektivita zesílení. 

Oblast použití 

Zesílení pomocí CFRP bylo experimentálně využito 

na mostních konstrukcích v několika různých 

funkcích, a to jak pro zvýšení statické únosnosti 

konstrukcí, tak i pro opravy poškozených částí. 

Z výsledků experimentů vyplývá, že tento systém 

umožňuje i vysoce efektivní opravy únavového 

poškození. V tomto dokumentu je popsáno zesílení 

spodní pásnice nosníku pomocí CFRP. 

Způsob provádění 

Zesilující lamelu z CFRP lze získat dvěma způsoby. 

Buď je možné využít již vyrobenou lamelu dodanou 

výrobcem, nebo lze lamelu vyrobit in situ tzv. 

mokrým procesem.  

Použití dodané lamely má několik výhod. U 

takovéhoto výrobku jsou předem dány materiálové 

vlastnosti a geometrie vláken. Také se lépe hodí pro 

případné předepnutí. Na druhou stranu ji lze použít 

pouze na rovném povrchu a postrádá tvarovou 

variabilitu mokrého procesu. Při provedení zesílení 

lamelou se postupuje následovně. Povrch ocelové 

konstrukce se v potřebné délce otryská na stupeň 

Sa 2½ a těsně před začátkem lepení se povrch ještě 

očistí a odmastí. Na takto upravený povrch se nanese 

vrstva lepidla (nejčastěji epoxid) v tloušťce 1-2 mm, 

tak aby lepidlo vykrylo všechny nerovnosti povrchu 

a vytvořilo hladký povrch pro uhlíkovou lamelu. 

Uhlíková lamela v potřebné délce je poté umístěna 

do lepidla. Před přilepením je nutné lepený povrch 

lamely zbavit nečistot a odmastit. Pro lepší 

spolupůsobení kotevní oblasti je dobré upravit konce 

uhlíkové lamely, a to tak že se konce seříznou v úhlu 

cca 45° a přilepit delší stranou. Efekt úpravy konců 

lamely je popsán v článku autorů Kowal a Lagoda 

[1], vůči neupravenému (rovnému) konci se jedná o 

50% nárůst v pevnosti spoje. Efekt zesílení začíná 

plně působit až po vytvrzení lepidla (dáno výrobcem 

obvykle 5-7 dní). Při montáži je nutno zajistit, aby se 

uhlíková lamela nikde přímo nedotýkala ocelového 

povrchu z důvodů nebezpečí vzniku galvanické 

koroze. Po vytvrzení je nutné zesílení opatřit 

standartním protikorozním nátěrem.  

Montáž mokrým způsobem in situ je preferovanou 

variantou pro zesilování nýtovaných ocelových 

konstrukcí a to zejména pro vysokou tvarovou 

variabilitu. Při mokré montáži se lamela vyrábí 

přímo na místě. Jednotlivé vrstvy pryskyřicí 

nasycené tkaniny jsou skládány na sebe až do 

požadované tloušťky. Při tomto postupu lze pracovat 

s orientací a uspořádáním vláken v tkanině a tím 

dosáhnout požadovaného tvaru. Například lze 

vytvořit otvor pro nýt, ve kterém jednotlivé svazky 

vláken nýt obchází, aniž by bylo nutné je přerušit. 

Na druhou stranu je tato montáž výrazně pracnější a 

klade vyšší požadavky na kvalitu provádění. Další 

nevýhodou je nemožnost určit přesné materiálové 

vlastnosti takto vyrobeného kompozitu bez odebrání 

vzorku. Postup výroby je následující. Příprava 

povrchu ocelové konstrukce je stejná (viz výše, tj. 

otryskání Sa 2½, odmaštění, podkladní lepidlo). Na 

toto lepidlo se posléze nanáší jednotlivé vrstvy. Ty 

jsou připravovány samostatně, v těsné blízkosti 

místa montáže. Ze zvolené tkaniny jsou připraveny 

kusy s potřebnou geometrií. Před aplikací na povrch 

konstrukce se tyto kusy nasytí pryskyřicí a to tak, že 

tkanina je na rovném povrchu přelita pryskyřicí a ta 

poté je válečkem jemně vetřena do tkaniny načež se 

totéž opakuje z druhé strany tkaniny. Poté je tkanina 

přiložena na konstrukci, a je ještě jednou přejeta 

válečkem tak aby byly vytlačeny zbylé vzduchové 

bubliny. Stejný postup se opakuje u následujících 
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vrstev až do požadované tloušťky. Po vytvrzení 

zesílení se konce ve směru namáhání seříznou na 

úhel cca 45° a je aplikována protikorozní ochrana. 

Opět je třeba dbát, aby nedošlo k přímému styku 

uhlíku a oceli z důvodu možného vzniku galvanické 

koroze. Zesílení začíná plně působit až po úplném 

vytvrzení (5-7 dní dle výrobce).  

Jelikož se jedná o poměrně novou metodu zesilování 

ocelových konstrukcí, neexistují ještě schválené 

předpisy pro navrhování těchto zesílení. Jsou ovšem 

již k dispozici navrhované návrhové postupy pro 

výpočty. Jedná se na příklad o práci autorů Schnerch 

a kol. [2], ze které se vycházelo i při návrhu příkladu 

uvedeného níže. Dále jsou k dispozici doporučení 

pro navrhování oprav únavových trhlin pomocí 

CFRP [3] a to i za pomoci předepnutí lamely [4]. 

Pro ucelený pohled na problematiku FRP a CFRP je 

ještě uvedena doporučená přednorma EN pro 

navrhování z FRP materiálů [5]. 

Výsledky 

Chování CFRP zesílení bylo ověřeno pomocí 

experimentální aplikace na ocelovém příhradovém 

mostě. Jednalo se o nýtovanou konstrukci starou 

více než 100 let. CFRP zesílení bylo aplikováno na 

dvou místech. Na spodním pásu příhrady a na 

diagonále.  

Zesílení spodního pasu sloužilo k ověření jeho 

efektivity. Na očištěnou pásnici byly zapojeny 

tenzometry a bylo měřeno napětí v pásnici spodního 

pasu od průjezdu vlakové soupravy. Pásnice byla 

totiž silně poškozena korozí a je téměř přerušena 

(viz obr. 1). Následně byla pásnice opatřena 

zesílením a měření se opakovalo při průjezdu stejné 

vlakové soupravy, a to během tuhnutí a následně po 

vytvrzení. V grafu níže je shrnut nárůst maximálního 

napětí od průjezdu jedné soupravy City-elefant vůči 

průměrné hladině napětí.  

 

Obr. 1 Nárůst max. napětí v lamele vlivem tvrdnutí 

S aktivací zesílení dochází k postupném návratu 

k standartnímu průběhu napětí při průjezdu. V 

příloze jsou podrobné grafy průběhu napětí pro 

nosník nezesílený, po 1 týdnu, po 2 týdnech a po 

1,5 měsíce od aplikace. Lze pozorovat jednoznačný 

posun v chování a návrat ke standartnímu průběhu. 

Zesílení diagonály souží pro dlouhodobé pozorování 

chování CFRP zesílení na ocelové konstrukci. 

Zesílení bylo provedeno v místě spojovacích nýtů. 

Aby bylo ověřeno i chování u tohoto detailu. Na 

fotkách níže je zobrazen postup montáže zesílení na 

diagonále a na poslední fotce je poté současný stav 

zesílení po 1 roce od provedení. Během vizuální 

prohlídky po půl roce od montáže nebyly na zesílení 

zjištěny žádné změny. Během druhé prohlídky po 1 

roce nebyly opět objeveny žádné změny. 

Závěr 

Zesílení pomocí CFRP se ukazuje jako ideálně 

vhodné pro opravy ocelových konstrukcí s tvarově 

složitými detaily. Mokrý způsob laminace navíc 

umožňuje navrhovat zesílení na míru poškození 

pomocí vhodného uložení vláken. Další výhodou pro 

rekonstrukce starých konstrukcí je plná reverzibilita 

tohoto řešení. Pokud by nastala potřeba, je možné 

celé zesílení odstranit pomocí otryskání. Nicméně se 

stále jedná o poměrně novou metodu, která stále 

ještě není plně probádána. I když jsou základní 

principy fungování známy nelze s v mnoha 

případech obejít bez empiricky získaných dat a nelze 

se opřít o obecně platné vzorce.  
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Příloha 1 

A) Průběhy poměrných deformací  

Průběh poměrné deformace v den zkoušky (11.5.2017) bez zesílení. 

 

Průběh poměrné deformace po 1 týdnu (18.5.2017).  

 

Průběh poměrné deformace po 2 týdnech (25.5.2017).   
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Průběh poměrné deformace po 1,5 měsíci (23.6.2017).  
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B) Doprovodná foto dokumentace 

 

C) Obr. 1 Spodní pásnice po otryskání před aplikací zesílení 

  

Obr. 2 Zesilovaná diagonála, původní stav 
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Obr. 2 Zesilovaná diagonála, aplikované zesílení (před úpravou konců vlevo a po úpravě vpravo) 

 

Obr. 3 Zesílení konečný stav s PKO 
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Obr. 4 Zesílení stav PKO po 1 roce 

 


