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Perforovaná spřahovací lišta je vhodným 
spřahovacím prostředkem pro kompo-
zitní (spřažené) ocelobetonové nosníky. 
Lišta, původně zavedená v Německu [1], 
byla v nových modifikacích detailně expe-
rimentálně prověřena v průběhu posled-
ních deseti let na ČVUT v Praze [2 až 4] 
a běžně se nyní používá v české staveb-
ní praxi. 

Z výsledků zkoušek na unifikovaných, 
tzv. protlačovacích, vzorcích byly odvoze-
ny vzorce pro stanovení návrhové smy-
kové únosnosti lišty při statickém namá-
hání, zatímco pro opakované namáhá-
ní, kde hraje roli také únava materiálu, 
byly dosud provedeny pouze tři zkouš-
ky s jedním typem lišty a výzkum je tak 
v podstatě stále ještě na počátku [5]. 

Zkoušky smykové únosnosti lišty na 
protlačovacích vzorcích jsou jednodu-
ché, ale drahé a náročné na čas. Proto 
se autoři článku pokusili vytvořit postup-
ně několik numerických modelů protla-
čovacího vzorku, což v budoucnu umož-
ní ověřovat únosnost dalších modifika-
cí lišty výpočtem. První dva modely při-
pravili spoluautoři článku J. Samec [6, 7] 
a J. Mareček [8, 9]. Další vývoj modelu 
nyní připravuje P. Chromiak [10 až 13].
Perforated shear connector, which is 
successfully being used for shear con-
nection of a steel beam and a concrete 
slab in steel and concrete composite 
beams, was in detail tested at Czech 

Technical University (CTU) in two stan-
dardized types. Based on the test results 
formulae for the static shear strength 
of this connector were derived. Only 
three tests with repeated loading of one 
connector type, when material fatigue 
occurs, were carried out. Experimentally 
assessed shear load capacity of the 
connector is apposite, but also time and 
cost consuming. Therefore the need 
of computational models, that would 
effectively and precisely predict connec-
tor’s shear resistance, arises. J.Samec 
had introduced the results of the first 
numerical model, that commenced the 
further model development. This paper 
is focused mainly on the progress con-
cerning of the second model performed 
by J.Mareček. The third model prepared 
by P.Chromiak is still under progress.

S P Ř A H O VAC Í  P R V K Y  P R O 
O C E LO B E T O N O V É  K O N S T R U K C E

Spřažené ocelobetonové konstrukce jsou 
populární, protože vhodně v jednom 
celku kombinují vysoce únosnou (ale 
dražší) ocel s (levnějším) betonem, který 
dodává výsledné kompozitní konstruk-
ci tuhost a odolnost proti nárazu, požáru 
atp. Navrhovat ocelobetonové konstruk-
ce je dnes zcela běžné, v češtině existuje 
bohatá literatura, např. [14 a 15] a evrop-
ské normy pro navrhování jsou převzaty 
do systému ČSN, viz [16, 17 a 18]. 

Spřahovací prvky, tzn. prvky, které spo-
jují ocelovou a betonovou část konstruk-
ce, se neustále vyvíjejí. Nejrozšířeněj-
ší jsou nyní spřahovací trny přivařované 
automatem (obr. 1a). Jedině tyto spřaho-
vací prvky se také dostaly do normy [16], 
kde jsou vzorce pro stanovení statické 
smykové únosnosti i únosnosti při únavě. 
K ostatním prvkům, jako jsou nastřelova-
né zarážky (obr. 1b), nebo perforovaná 

lišta (obr. 1c), se údaje o únosnosti v nor-
mách nenajdou zčásti proto, že nejsou 
obecně známé a zčásti proto, že např. 
nastřelovací kotvy Hilti se považují za 
firemní výrobky a norma se vyhýbá jaké-
koli preferenci produktu jedné firmy.

Na ČVUT je pod vedením předposled-
ního autora článku prováděn výzkum 
spřahovací (perforované, děrované) lišty, 
jejíž původ je, v Německu. Jsou zkoumá-
ny dva základní tvary lišty a bylo vykoná-
no množství zkoušek s normalizovanými 
protlačovacími vzorky i zkoušky na nos-
nících. Výsledky jsou publikovány doma 
i v zahraničí. Lišta se v České republice ve 
značné míře používá v pozemních stav-
bách i v mostech (obr. 2).

Ú N O S N O S T  S P Ř A H O VAC Í 
P E R F O R O VA N É  L I Š T Y

U nás používanou spřahovací lištu tvoří 
ocelový 10 či 12 mm tlustý pás (stan-
dardní konstrukční ocel S235) s kruho-
vými otvory a polootvory (obr. 3), do kte-
rých zateče beton desky, a vytvoří tak 
smykem namáhaný roubík. Otvory lze 
pro zvýšení únosnosti lišty provléci pruty 
betonářské výztuže. Lišta se na horní pás 
ocelového nosníku přivaří koutovým sva-
rem přenášejícím podélnou sílu působí-

Obr. 1  Spřahovací prvky: a) trn s hlavou, 
b) nastřelené zarážky, c) perforovaná 
lišta

Fig. 1  Shear connectors: a) headed studs, 
b) shot fired brackets, c) perforated 
shear connector 

Obr. 2  Příklad použití spřahovací lišty
Fig. 2  Example of perforated shear 

connector in practise: Litol Bridge on 
Labe
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cí v zatíženém nosníku mezi betonovou 
deskou a ocelovým nosníkem. 

Lištu je možné kombinovat s mono-
litickým (běžným či lehkým betonem) 
i s prefabrikáty. Není vhodné lištu použí-
vat s trapézovými plechy, neboť kvůli liště 
nemohou plechy být spojité a jejich děle-
ní na krátké délky není hospodárné.

Na ČVUT bylo během posledního dese-
tiletí vykonáno mnoho experimentů s níz-
kou i vysokou lištou na protlačovacích 
vzorcích (obr. 4) a jsou experimentál-
ní poznatky i s působením lišty v leh-
kém betonu, při umístění dvou lišt vedle 
sebe i s dalšími modifikacemi tvaru lišty. 
Pro obě lišty z obr. 3 jsou dnes k dispo-
zici vzorce pro výpočet statické únosnos-
ti a určité omezené znalosti jsou i s lištou 
opakovaně namáhanou.. 

M O D E L  L I Š T Y

Je zřejmé, že existuje dostatek experi-
mentálních podkladů pro dva vybrané 
tvary lišty a že se tato lišta může v praxi 
bez obav používat. Je-li ale tvar lišty z ja-
kýchkoli důvodů pozměněn, nejsou zmí-
něné podklady použitelné, resp. mají jen 
orientační charakter. Z toho vychází snaha 
vytvořit teoretický model působení lišty, 
jenž by po ověření na vyzkoušených tva-
rech lišty poskytoval mocný a efektiv-
ní nástroj pro stanovení únosnosti pro 
jakýkoli jiný tvar lišty, modifikaci otvo-
rů, mohutnosti vyztužení atd. Tak by byla 
minimalizována potřeba dalších finančně 
nákladných protlačovacích zkoušek, které 
jsou nutné, pokud se postupuje pouze 
experimentální cestou. 

První model, vypracovaný na ČVUT J. 
Samcem [6 a 7] a využívající software 
ANSYS, byl schopen věrohodně před-

povědět únosnost protlačovacího vzor-
ku, predikce deformací ale nebyla uspo-
kojivá. J. Mareček připravil zdokonale-
ný model, který dále popíšeme a se-
známíme s jeho schopnostmi a výsled-
ky [8 a 9].

Vzhledem ke komplikovanosti problé-
mu (dva různé materiály a jejich vzájem-
né spolupůsobení, geometrická a mate-
riálová nelinearita apod.) byl pro vytvo-
ření zdokonaleného modelu využit soft-
ware ABAQUS založený (stejně jako soft-
ware ANSYS) na metodě konečných 
prvků (MKP).

Geometrie
Převážná většina provedených experi-
mentů se statickou smykovou únosností 
perforované lišty byla realizována pomocí 
protlačovacích zkoušek. Pro tvorbu a ka-
libraci numerického modelu byl vybrán 
jeden protlačovací vzorek (obr. 4) s vyso-
kou lištou. Protlačovací vzorek je možné 
modelovat celý, nebo využít symetrii 
a modelovat jeho část s nadefinovaný-
mi příslušnými okrajovými podmínkami. 
Modelováním poloviny vzorku se zkrá-
tí výpočetní čas přibližně na 25 % oproti 
modelování celého vzorku (obr. 5). 

Kromě využití symetrie byl model 
dále zjednodušen tak, aby nebyla příliš 
ovlivněna přesnost výsledků v klíčových 
místech modelu a zároveň byl ušetřen 
výpočetní čas. Roznášecí ocelová deska 
(obr. 4) nebyla modelována vůbec a zatí-
žení bylo aplikováno přímo na HEB profil. 
Oboustranný koutový svar lišty byl zane-
dbán a vzájemné spojení mezi lištou 
a pásnicí ocelového profilu bylo modelo-
váno jako tuhé. V modelu bylo uvažová-
no s některými zjednodušeními, o nichž 
je podrobněji pojednáno v [8]. Hlavní 
součásti numerického modelu jsou oce-
lová část (HEB profil a perforovaná lišta), 
betonový blok a výztuž. Ocelová i beto-
nová část a výztužné pruty procházejí-
cí uzavřenými otvory lišty byly modelo-
vány ve 3D pomocí funkce Solid umož-
ňující následné použití 3D objemových 
Solid prvků. Ostatní výztuž byla z důvo-
du zjednodušení modelována tyčovými 
prvky (Truss).

Materiál
Správné zadání materiálových vlastností 
je jedním z klíčových bodů celého nume-
rického modelování. Přiřazení vlastnos-
tí materiálů je v ABAQUSu realizováno 
pomocí předdefinovaných materiálových 
modelů, do nichž jsou zadány požadova-
né vstupní parametry (materiálové vlast-
nosti – modul pružnosti, hustota atp.).

Modelování nelineárních materiálových 
vlastností betonu patří mezi nejobtížněj-
ší úlohy v otázce řešení betonových kon-
strukcí numerickými metodami. Jedná se 
o kvazikřehký materiál s rozdílnou pev-
ností v tahu a tlaku. Náročnost modelová-
ní navíc zvyšuje přítomnost výztuže.

Ze tří v ABAQUSu dostupných mate-
riálových modelů byl pro beton zvolen 
model Concrete damaged plasticity, 
který nejlépe odpovídá řešené proble-
matice. Model předpokládá, že hlavními 
mechanizmy porušení jsou vznik a rozvoj 
trhlin v tažených oblastech betonu a dr-

Obr. 3  Spřahovací lišta ČVUT a) nízká 
50/10, b) vysoká 100/12, 
c) modifikovaná s otvory v horní části

Fig. 3  Perforated shear connector CTU: 
a) basic 50/10, b) high 100/12, 
c) modified with top openings

Obr. 5  Model poloviny protlačovacího vzorku
Fig. 5  Half part of modelled push-out test 

specimen

Obr. 4  Protlačovací vzorek
Fig. 4  Push-out test specimen
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cení v tlačených oblastech. Předpoklady 
průběhu pracovních diagramů jsou násle-
dující. Při jednoosém tahu je závislost 
napětí deformace lineární do hodnoty 
meze pevnosti v tahu, po které následu-
je oblast změkčení. Při jednoosém tlaku 
je odezva lineárně elastická do hodno-
ty rovné 30 % válcové pevnosti v tlaku. 
Plastická oblast pracovního diagramu je 
charakterizována zpevněním následova-
ným změkčením po dosažení mezní pev-
nosti v tlaku. Lineárně elastickou oblast 
pracovního diagramu popisuje materiálo-
vý model Linear elasticity, který lze s vý-
še zmíněným modelem kombinovat.

Zvolený materiálový model Concrete 
damaged plasticity vyžaduje zadání řady 
vstupních parametrů (materiálových cha-
rakteristik). Experimentálně byly odvoze-
ny pouze: válcová pevnost v tlaku, pev-
nost v příčném tahu a modul pružnos-
ti. Velkým problémem je určení ostat-
ních potřebných materiálových vlastnos-
tí tak, aby odpovídaly pevnostním cha-
rakteristikám použitého betonu. Jelikož 
v literatuře přímé empirické vztahy pro 
jejich určení neexistují, byly v našem 
případě zadány podle přednastavených 
hodnot. Pro přiblížení uveďme základní 
experimentálně zjištěné parametry beto-
nu protlačovacího vzorku, který byl pou-
žit ke kalibraci popisovaného numeric-
kého modelu: Youngův modul pružnos-
ti E = 41 000 MPa, válcová pevnost v tla-
ku fck,cyl = 65 MPa a pevnost v příčném 
tahu ftk = 5 MPa.

Pro popis chování ocelové části pro-
tlačovacího vzorku (HEB profil, lišta a vý-
ztuž) byl vybrán materiálový model Clas-
sical metal plasticity popisující plastic-
ké chování a Linear elasticity pro line-
árně elastickou oblast pracovního diagra-
mu oceli. Obdobně jako v případě beto-
nu i tyto dva materiálové modely lze 
kombinovat a popsat jimi chování jedno-
ho materiálu. V numerickém modelu se 
předpokládá, že pracovní diagram oceli 
je pro jednoosou napjatost stejný v ta-
hu i tlaku a bylo zde uvažováno s isotrop-

ním zpevněním materiálu. Obecný prů-
běh pracovního diagramu bylo nutné pro 
účely numerického modelu zjednodušit 
na trilineární tak, že do meze kluzu je prů-
běh lineárně elastický. Po dosažení této 
hodnoty se objevuje plastická deforma-
ce a ocel zpevňuje až do hodnoty meze 
pevnosti. Po dosažení meze pevnosti se 
napětí dále nemění, poměrná deformace 
roste teoreticky do nekonečna.

Ocelový HEB profil a perforovaná lišta 
modelovaného vzorku byly vyrobeny 
z oceli S 235. Materiálové charakteristi-
ky nebyly experimentálně ověřeny, proto 
bylo v modelu uvažováno s normovými 
hodnotami meze kluzu fy = 235 MPa, 
meze pevnosti fu = 360 MPa a přísluš-
nými hodnotami poměrných deformací. 
Normou udávané hodnoty meze kluzu 
a meze pevnosti oceli jsou však ve sku-
tečnosti zpravidla vyšší. Pro přesnější kali-
braci numerického modelu bude zapo-
třebí experimentální ověření těchto para-
metrů pro konkrétně použitou ocel pro-
tlačovacího vzorku.

Použitá žebírková výztuž byla kvali-
ty R 10505. Pro numerickou simula-
ci byly uvažovány normové pružnostní 
a pevnostní charakteristiky výztuže s me-
zí kluzu fyk = 490 MPa, mezí pevnosti 
ftk = 550 MPa a modulem pružnosti 
E = 200 000 MPa.

Síť konečných prvků
Obecně platí, že se zahušťováním sítě 
konečných prvků výpočet konvergu-
je k přesnému řešení (MKP je pouze 
metodou přibližnou). Na druhou stranu 
se výrazně zvyšuje výpočetní náročnost. 
Proto byla nejdříve provedena studie kon-
vergence hustoty sítě konečných prvků 
a poté zvolena její optimální hustota. Na 
obr. 6 je vyobrazena síť konečných prvků 
ocelové části numerického modelu.

Interakce
V numerickém modelu byly definová-
ny tři oblasti interakcí, kontakt na rozhra-
ní ocel a beton, interakce různě hustých 
sítí konečných prvků betonové části a in-
terakce popisující působení výztuže v be-
tonu. 

Vzájemný kontakt mezi ocelovou částí 
(pouze perforovaná lišta, kontakt mezi 
pásnicí HEB profilu a betonem nebyl uva-

žován), a betonovým blokem byl defino-
ván pomocí kontaktních ploch. Každé 
dvojici ploch, které byly v kontaktu (kon-
taktní pár), byly přiřazeny mechanické 
modely kontaktního chování a to jak 
v tečném, tak v normálovém směru ke 
kontaktní ploše. Součinitel tření, který byl 
na styku ocel – beton uvažován hodno-
tou 0,45, popisoval chování kontaktních 
párů v tečném směru, chování v normá-
lovém směru bylo definováno pomocí 
funkce Hard contact [8].

Síť konečných prvků betonového bloku 
byla ve střední klíčové části (místo kon-
taktu s perforovanou lištou) zhuštěna za 
účelem přesnějšího zachycení přenosu 
smykové síly. V okrajových částech, které 
nejsou tak důležité z hlediska interpreta-
ce výsledků, byla naopak zvolena síť řidší 
kvůli snížení výpočetní náročnosti. Na 
styku dvou různě hustých sítí je nutné 
zachovat kontinuitu pole napětí a defor-
mací. Z tohoto důvodu bylo nutné uzly 
obou sítí „svázat“ funkcí Tie constraint, 
která zaručuje stejný posun uzlů na styč-
ných plochách různě hustých sítí.

Třetí v numerickém modelu definova-
nou interakcí je vazba výztuž – beton. 
Vyztužení betonové desky bylo mode-
lováno pomocí diskrétních prutů tvoře-
ných objemovými 3D Solid prvky a 3D 
Truss prvky. Pro zajištění vzájemné inter-
akce mezi prvky výztuže a prvky beto-
nu byla použita funkce Embedded ele-
ment (zapuštěný prvek). Zjednodušeně 
řečeno jsou prvky (zapuštěné) výztuže 
zapuštěny do prvků (hostující) betonu. 
Leží-li zapuštěný uzel uvnitř hostujícího 
prvku, hodnoty jeho posunů jsou dále ve 
výpočtu stanoveny interpolací ze stupňů 
volnosti (posunů) hostujícího prvku.

Zatížení a okrajové podmínky
Modelován byl zkušební vzorek odpoví-
dající provedeným protlačovacím zkouš-
kám. Průměrná únosnost (maximál-
ní dosažená síla) protlačovacích vzorků 
činila 1 530 kN. Shodně byl tedy zatí-
žen i numerický model s tím rozdílem, 
že celková aplikovaná síla měla z důvo-
du modelování poloviny vzorku poloviční 
hodnotu oproti experimentu. Jelikož byla 
při modelování vynechána roznášecí oce-
lová deska (viz kapitola Geometrie), způ-
sob vnesení zatížení z hlavy lisu do oce-
lového profilu nebyl uvažován ve tvaru 
osamělého břemene, ale jako rovnoměr-
ně rozložené napětí působící na průřezo-
vou plochu ocelového HEB profilu (resp. 

Obr. 6  Síť konečných prvků ocelové části
Fig. 6  Finite elements mesh of steel part
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na jeho polovinu). Celková hodnota rov-
noměrného napětí vycházela z velikosti 
působící síly a průřezové plochy HEB pro-
filu. V průběhu experimentu byla zkouška 
řízena silou, tj. přírůstky zatížení byly v ča-
se konstantní. Při zatěžování numerické-
ho modelu je čas chápán jako imaginár-
ní veličina, přírůstky zatížení a jeho celko-
vý průběh tedy nejsou na čase závislé. 
Celková hodnota zatížení je na numeric-
ký model aplikována postupně v průběhu 
tzv. zatěžovacího kroku.

V numerickém modelu byly aplikovány 
okrajové podmínky popisující jeho cho-
vání v rovině symetrie a podepření beto-
nové desky. Vzhledem k tomu, že byla 
modelována pouze polovina protlačova-
cího vzorku, je nutné uzlům ocelového 
profilu v rovině symetrie nadefinovat pří-
slušné okrajové podmínky, které zamezí 
posunům kolmo k rovině symetrie. Pro 
zajištění stability volného konce stojiny 
proti vybočení z roviny, které je ve skuteč-
nosti realizováno oběma pásnicemi, byla 
přidána okrajová podmínka zamezující 
posunům kolmo k rovině této stojiny.

V průběhu protlačovací zkoušky spo-
číval zkušební vzorek spodní částí beto-
nové desky na tuhém podkladu. Obec-
ný tvar okrajových podmínek popisujících 
tento způsob uložení byl použit pro uzly 
spodní části betonové desky ve tvaru u1 
= u2 = u3 = 0. Uzlům je tedy zabráněno 
v posunech ve všech třech směrech glo-
bálních os.

Výpočet
Numerická analýza obecně spočívá 
a v ABAQUSu je konkrétně rozdělena do 
tří základních fází: 
• rozdělení dané problematiky do kroků 

(Step)
• přiřazení analytických procedur (meto-

dy výpočtu) jednotlivým krokům
• zadání zatížení a okrajových podmínek 

v jednotlivých krocích. 
Popisovaná numerická analýza byla roz-

dělena na dva kroky:
• definování okrajových podmínek (viz 

předchozí odstavec) a aktivace kontak-
tů (viz odstavec Interakce)

• aplikace veškerého zatížení na numeric-
ký model. 
Délka zatěžovacího kroku byla zvole-

na 1 (= 100 % zatížení). Nastavený čas 
umožňuje v průběhu výpočtu sledovat 
procentuální podíl momentálně apliko-
vaného zatížení. Čas 0 odpovídá neza-
tíženému modelu, čas 0,2 = 20 % cel-

kového zatížení, čas 0,85 = 85 % atd. 
Numerický model byl tedy zatěžován pří-
růstkově. 

Z průběhu pracovního diagramu pro-
tlačovací zkoušky bylo zřejmé, že bude 
nutné při výpočtu uvažovat vliv geome-
trické nelinearity. Pro řešení nelineár-
ní úlohy byla zvolena Newton-Raphso-
nova iterační metoda, která dělí zatíže-
ní na jednotlivé přírůstky, jejichž velikost 
závisí na rychlosti a kritériích konvergen-
ce nelineárního výpočtu. V našem přípa-
dě kriteria konvergence byla ponechá-
na v přednastavených hodnotách a by-
la zvolena možnost automatické inkre-
mentace umožňující efektivní řešení vět-
šiny nelineárních úloh v reálném časo-
vém horizontu.

Výsledky
Hlavními sledovanými výsledky numeric-
ké analýzy byly celková únosnost protla-
čovacího vzorku a vzájemný prokluz mezi 
betonovým blokem a ocelovou částí. 
S ohledem na požadované výstupy výpo-
čtu a v minulosti experimentálně získané 
hodnoty bylo dosaženo těchto výsledků: 
• únosnost a prokluz protlačovacího vzor-

ku při experimentu byly Fexp = 1 530 kN, 
δexp = 2 mm;

• únosnost a prokluz modelu byly Fnum = 
1 354 kN, δnum = 0,83 mm. 
Ze vzájemného porovnání dosažených 

výsledků vyplývá, že numericky stano-
vená hodnota únosnosti, resp. prokluzu 
činí 88,5 %, resp. 41,5 % experimentální 
hodnoty. Model tedy velmi dobře předví-
dá chování protlačovacího vzorku z hle-
diska únosnosti, z hlediska prokluzu bude 
nutné model ještě doladit.

Výše zmíněné základní shrnutí výsled-
ků z hlediska únosnosti a prokluzu je 

třeba podrobněji zdůvodnit a vysvětlit. 
V čase 0,885 (tedy při zatížení rovném 
88,5 % maximální experimentální hod-
noty) došlo k výraznému zmenšení inkre-
mentu zatížení (divergenci nelineárního 
řešení) na hodnotu 1.10–25 a výpočet 
byl ukončen. Podrobnější analýza výsled-
ků modelu byla následně provedena na 
základě výstupních dat z postproceso-
ru ABAQUSu.

Na obr. 7 je vykreslena ocelová část 
protlačovacího vzorku s průběhy izolinií 
Misesova srovnávacího napětí při hod-
notách 60, 70, 75, 80, 85 a 88,5 % cel-
kového aplikovaného zatížení. Maximál-
ní hodnoty napětí při kolapsu je podle 
očekávaní dosaženo poblíž konce (horní 
okraj) perforované lišty. Tato hodno-
ta činí 252 MPa, což je hodnota nepa-
trně nad teoretickou mezí kluzu použité 
oceli (235 MPa). Při kolapsu tedy dochá-
zí k částečné plastifikaci perforované lišty, 
zejména v její horní části (obr. 7). Pro zvý-
raznění bylo použito měřítko deforma-
ce 1 : 30. Výrazné zdeformování horní-
ho (krajního) uzavřeného otvoru je s nej-
větší pravděpodobností způsobeno pří-
liš krátkou vzdáleností (ve směru délky 
lišty) mezi lícem otvoru a okrajem lišty 
(pouze 15 mm).

Maximální hodnota Tresca napětí v be-
tonové části modelu činí 201 MPa. Leon-
hardt v [10] uvádí maximální hodnotu 
napětí v betonu v otvoru lišty přibližně 
jako trojnásobek válcové pevnosti v tla-
ku. V našem případě při použití betonu 
válcové pevnosti tlaku fck,cyl = 65 MPa 
činí její trojnásobek 195 MPa. Nume-

Obr. 7  Napětí v ocelové části modelu
Fig. 7  Stresses in steel part of 3D model
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rický model tedy v tomto ohledu Leon-
hardtův závěr potvrzuje. Maximální hod-
noty napětí je dosaženo v místě druhé-
ho betonového kolíku, kde je také umís-
těna výztuž. Z průběhů izolinií napětí, 
tahového porušení a deformací lze usu-
zovat na pravděpodobné porušení spřa-
žení usmyknutím betonových kolíků, což 
potvrzují i největší hodnoty deforma-
cí v těchto místech. Maximální hodnoty 
deformace (0,7 mm) je dosaženo v mís-
tě dolního betonového kolíku, minimální 
hodnotu deformace vykazuje horní beto-
nový kolík, kde došlo k částečné plastifi-
kaci lišty a následné redistribuci smykové 
síly, v důsledku čehož nebyl horní beto-
nový kolík plně využit.

Při reálné protlačovací zkoušce došlo 
při kolapsu k rozštěpení betonového 
bloku v místě perforované lišty a k vylo-
mení betonového „klínu“ ve spodní části 
bloku. Současně s tím došlo ke vzájem-
nému oddělení betonové desky od pás-
nice ocelového profilu. 

Výsledky numerického modelu vyka-
zují stejný způsob oddělení betonu od 
ocelové části (obr. 8), což je zřejmě způ-
sobeno vlivem otevřených otvorů lišty, 
které se při protlačovací zkoušce opíra-
jí o okolní beton a tím „odtlačují“ beto-
nový blok od pásnice ocelového profilu. 
Měřítko deformace obr. 10 bylo pro zvý-
raznění zvoleno 1 : 50. Průměrná hod-
nota prokluzu mezi ocelovou částí a be-
tonovou deskou činila v případě experi-
mentu 2 mm. V případě numerického 
modelu byl zjištěn prokluz jen 0,83 mm. 
Vypočtená hodnota prokluzu byla zís-
kána jako rozdíl svislých deformací uzlu 
ocelové části a betonové desky. Uzly sítě 
konečných prvků byly totožné s místy, 
kde byly v experimentu umístěné čísel-
níkové úchylkoměry. Průběh numericky 
stanovené závislosti prokluzu na zatížení, 
především jeho náhlá změna při přibližně 
1 300 kN, dokazuje, že v tomto okamži-
ku skutečně nastává kolaps numerické-
ho modelu. Vypočtená hodnota prokluzu 
činí 41,5 % experimentálně získané hod-
noty. V tomto ohledu náš model vykazu-
je příznivější shodu s experimentem než 
model J. Samce, avšak i tuto shodu je 
třeba v budoucnu vylepšit a model vyla-
dit. Příčiny neshody a návrhy k vylepšení 
modelu z hlediska prokluzu jsou popsá-
ny v [8].

Shrnutí
Výsledky numerického modelu dobře 

korespondují s výsledky experimentu. 
Numericky stanovená hodnota únos-
nosti činí 88,5 % únosnosti experimen-
tální. Shoda ve vypočteném prokluzu 
mezi ocelí a betonem je 41,5 %. Dle 
průběhů napětí a deformací v numeric-
kém modelu lze usoudit na následují-
cí způsob porušení protlačovacího vzor-
ku: relativně krátká osová vzdálenost prv-
ního (horního) uzavřeného otvoru lišty 
od jejího okraje způsobuje plastifika-
ci oceli v její horní části. Plastická defor-
mace je v našem případě navíc podpo-
řena použitím vysokopevnostního beto-
nu. Vlivem nadměrné plastifikace hor-
ního otvoru dochází k redistribuci smy-
kové síly v ocelové části směrem k dal-
ším otvorům lišty. Nejméně zdeformo-
vaná část lišty u dolního otvoru přená-
ší větší část smykové síly, která způsobu-
je nadměrnou deformaci betonu v jejím 
okolí. Porušení spřažení je následně způ-
sobeno usmyknutím betonových kolíků, 
o čemž svědčí nadměrné tahové poru-
šení betonu při jejich horním líci. Oddě-
lení betonové desky od pásnice ocelo-
vého profilu, ke kterému došlo při expe-
rimentu, bylo potvrzeno i numerickým 
modelem (obr. 8) a je pravděpodobně 
způsobeno přítomností otevřených otvo-
rů lišty, které „odtlačují“ beton dále od 
ocelového profilu.

P Ř I P R AV O VA N Ý  M O D E L 
Tvorba numerického modelu P. Chro-
miaka je ve fázi vývoje. Je připravo-
ván obdobný numerický model v soft-
waru ATENA – specializovaný program 
pro řešení železobetonových konstruk-
cí [11, 12 a 13]. Model je podobně jako 

oba předchozí tvořen v 3D prostředí, což 
umožňuje přesněji vystihnout poruše-
ní vzorku. Opět je využita symetrie vzor-
ku a modelována pouze jeho čtvrtina. 
Z důvodu zjednodušení byly pro mode-
lování provedeny stejné úpravy protlačo-
vacího vzorku jako u modelu J. Mareč-
ka, což však nemá výrazný vliv na celko-
vé chování.

Doposud jsou namodelovány a testo-
vány tyto modely: 
• čtvrtina vzorku bez výztuže (obr. 9)
• čtvrtina vzorku s rozptýlenou výztuží 

v betonu
• čtvrtina vzorku s prutovou výztuži podle 

experimentu 
• parciální kontakt jednoho otvoru lišty 

s okolním betonem.
Geometrie všech modelů byla dopředu 

vytvořena tak, aby bylo možno zadá-
vat materiály objemově. Ve výsledku to 
pak znamená, že přiřadíme-li materiálo-
vý model k objemu, bude při generování 
konečných prvků materiál přirazen i pří-
slušnému elementu.

V současné době je P. Chromiakem 
zkoušeno několik materiálových modelů 
betonu a oceli. Protože při experimentu 
nebylo dosaženo plastické meze v oce-
lové části, byl pro zjednodušení zvolen 
materiálový model pro ocel s názvem 
„CC3DBiLinearSteelVonMisses“. Jedná 
se o využití tzv. perfektní plasticity (bili-
neární pracovní diagram), kdy se napě-
tí na mezi kluzu dále nemění s rostou-

Obr. 8  Deformace protlačovacího vzorku 
a numerického modelu

Fig. 8  Deformation of push-out test 
specimen and numerical model 
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cí deformací. Pro beton je možné použít 
více druhů mírně se lišících modelů:
• CC3DCementitious – lomově-plastic-

ký beton s lineární tlakovou oblastí bez 
zpevnění,

• CC3DNonLinearCementitious – lomo-
vě-plastický beton s nelineární tlako-
vou oblastí, předpokládá zpevnění před 
dosažením pevnosti v tlaku,

• CC3DNonLinearCementitious2 – jako 
předchozí model, ale přírůstková formu-
lace a materiál může být během analý-
zy pozměněn,

• CC3DNonLinearCementitious2User – 
jako předchozí model s možností nasta-
vení rozšířených parametrů,

• CCCombinedMaterial – beton vyztuže-
ný pomocí rozptýlené výztuže.
Výztuž lze do numerického modelu 

zadat dvěma způsoby: 
• rozptýlená výztuž – zadává se jako spe-

ciální materiál „CCCombinedMaterial“
• přiřazení materiálového modelu „CCRe-

inforcement“ konečnému prvku LINE-
AR.
Kontakt mezi betonem a ocelí je vytvo-

řen pomocí „contact volume“, tzv. kon-
taktní objem v místě požadovaného kon-
taktu mezi plochou betonu a oceli. Tento 
objem má nulovou tloušťku a slouží k při-
řazení kontaktní funkce „CC3DInterface“. 

Při zadání zatížení je potřeba přepočítat 
výslednou sílu z experimentů na čtvrtinu 
vzorku. Zatížení se pak přepočítá na průře-
zovou plochu ocelového HEB profilu a pů-
sobí rovnoměrným rozloženým tlakem. 

Byly testovány všechny zmíněné mode-
ly čtvrtiny lišty. Funkčním je zatím pouze 
model parciální části otvoru lišty s okol-
ním betonem. Po upřesnění a doladě-
ní budou analyzovány i ostatní mode-
ly čtvrtiny protlačovacího vzorku perfo-
rované lišty.

Z ÁV Ě R

Článek informuje o výsledcích experi-
mentálního i teoretického výzkumu spřa-
hovací lišty, která je velmi výkonným spřa-
hovacím prvkem pro ocelobetonové nos-
níky a lze ji snadno vyrobit bez použití 
speciálních pomůcek. Lišta není na území 
ČR chráněna žádným patentem a jejímu 
používání nic nestojí v cestě. Článek uka-
zuje, jak lze náročné experimenty pro 
určení únosnosti zčásti nahradit teoretic-
kou simulací. 
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Obr. 9  Čtvrtina protlačovacího vzorku
Fig. 9  One-fourht of push-out test 
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