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Na základě výsledků série zatěžovacích zkoušek s řízenou deformací bylo 

ověřeno, že navržený systém smykových výztužných stěn je vhodným 

a efektivním řešením pro návrh železobetonových staveb na účinky vodo-

rovných zatížení. Hybridní systém smykových výztužných stěn sestává 

z typické vyztužené smykové stěny a kompozitních okrajových prvků tvo-

řených kompozitními sloupy z obdélníkových ocelových uzavřených profilů 

vyplněné betonem. Návrh a optimalizace připojení smykové výztuže stěny 

a kompozitního sloupu byl hlavním záměrem při vývoji hybridního systé-

mu smykových výztužných stěn.  ❚ Based on a  series of alternating, 

displacement-controlled load tests to study the behavior of the interface 

of a  hybrid shear wall system, it was proved that the concept of the 

hybrid construction is feasible and very efficient. The hybrid shear-wall 

system consists of typical reinforced concrete shear walls with composite 

edge members or flanges. The edge members, which are formed by 

composite hollow steel square column sections with infilled concrete 

and reinforcing bars connected to typical shear wall reinforcing steel, 

are prefabricated with reinforcing bars extending through the wall of the 

column for connection to the shear wall reinforcing steel. The remainder 

of the building is constructed like a typical reinforced concrete structure. 

I když současné normy poskytují doporučení pro návrh žele-

zobetonových staveb na účinky vodorovných zatížení, popř. 

na účinky vynucených změn okrajových podmínek podepře-

ní, i  nadále tyto jevy, např. seismické nebo vlivy podzemní 

činnosti, působí rozsáhlá poškození. Ve většině případů jde 

o selhání sloupů v dolních patrech železobetonových rámů. 

Také selhání železobetonových smykových výztužných stěn 

je obvykle způsobeno místními poruchami okrajových slou-

pů, ve většině případů vyvolaných nedostatečným nebo ne-

vhodným uspořádáním třmínků v koncových oblastech slou-

pů. K poruchám tohoto druhu obvykle vede nedostatečné 

sevření betonového jádra a související vybočení podélné vý-

ztuže. S  ohledem na  tyto skutečnosti byl navržen (Bouw-

kamp [12] (1992) a TU Darmstadt) nový hybridní konstrukč-

ní systém s cílem zvýšení ohybové odolnosti rámu a smyko-

vé odolnosti výztužné stěny budovy. 

V podstatě se tento systém vyznačuje tím, že typické že-

lezobetonové sloupy nebo okrajové prvky smykových vý-

ztužných stěn jsou nahrazeny kompozitními sloupy z  ob-

délníkových ocelových uzavřených profilů vyplněných be-

tonem. Koncepčně je zbývající část konstrukčního systé-

mu uspořádána stejně jako typická železobetonová budova. 

Ocelový uzavřený profil poskytuje účinné sevření betono-

vého jádra a  zároveň slouží jako podélná výztuž (v  závis-

losti na  tloušťce stěny sloupu), další typická výztuž slou-

pu obvykle nutná není. Samozřejmě je však možno mini-

malizovat tloušťku stěny ocelového profilu jen pro splně-

ní požadavků sevření a  navrhnout podélnou výztuž jako 

u  normálního, nekompozitního železobetonového sloupu. 

Nicméně proto, že hlavním záměrem při vývoji hybridního 

konstrukčního systému je návrh připojení stěnových žele-

zobetonových prvků k  spřaženým ocelobetonovým slou-

pům, není optimalizace ocelobetonových sloupů předmě-

tem této studie, která je zaměřena na rozsáhlé experimen-

tální a numerické studie chování navrhovaného hybridního 

systému. 

Hlavní úsilí se soustředilo na návrh a uspořádání výztuže 

na rozhraní mezi kompozitními sloupy a betonovou smyko-

vou stěnou. Experimentálně, při cyklickém zatížení smykem 

působícím podél sloupu v  rozhraní se stěnou, byla zkou-

mána různá konstrukční řešení. V dalším textu jsou prezen-

tována experimentální zjištění a  doporučení pro efektivní 

a ekonomické řešení připojení rozhraní a smykové výztužné 

stěny.

Vzhledem k procesu výstavby hybridního systému, kompo-

zitní sloupy mohou být buď prefabrikované (např. ve zvlášt-

ním stavebním dvoře), nebo vyrobeny na místě. Před vypl-

něním dutého sloupu betonem musí být pomocí předvrta-

ných otvorů ve stěnách sloupu instalována výztuž rozhraní. 

Tato výztuž má na  jednom konci háky pro uchycení do  já-

dra betonu sloupu a na druhé straně dostatečnou délku pro 

připojení k smykové výztužné stěně. Kompozitní obdélníko-

vé ocelové uzavřené profily vyplněné betonem jsou osazo-

vány podobně jako prvky ocelové konstrukce.

Při vývoji optimálního návrhového řešení připojení pane-

lu výztužné stěny a  kompozitního okrajového sloupu bylo 

vyšetřováno a  zkoušeno několik alternativních návrhů. Pro 

tento účel byl v souladu s ustanoveními EC-8, část 4, pro-

veden návrh hybridní smykové výztužné stěny osmipatrové 

budovy s půdorysnými rozměry 36 x 20 m o výšce 28 m. 

Návrh výztuže stěny byl založen na ustanoveních EC-2. Ná-

vrh v podstatě vyhovuje také UBC 1991, část 3, a požadav-

kům US kódu ACI-318-89. Konstrukční uspořádání, jak je 

znázorněno na obr. 1, obsahuje čtyři smykové stěny orien-

tované paralelně ke dvěma hlavním osám v každém smě-

ru. Osmipatrová smyková stěna, široká 6 m, je znázorněna 

na obr. 2. 

Vzhledem k  finanční náročnosti a  omezeným zkušebním 

kapacitám mohl být experimentální program realizován pou-

ze v redukovaném rozměrovém měřítku. Pro výstižné vyšet-

řování odezvy alternativních modelů připojení smykové stě-

ny k okrajovému sloupu v režimu cyklického zatěžování ne-

lze rozměrové uspořádání redukovat více než na třetinu, a to 

zejména pro možnost použití prutů betonářské výztuže běž-
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ných rozměrů. Vzhledem k prostoru a omezeným paramet-

rům zkušebních kapacit, nebylo možné testovat celou jednu 

třetinu rozsahu smykové výztužné stěny modelu nebo třípa-

trový výsek jeho části (obr. 3). Proto, s cílem studovat alter-

nativy připojení v rozhraní mezi sloupem a panelem železo-

betonové smykové stěny, byly zkoušky zaměřeny na okrajo-

vou oblast prvního patra smykové stěny.

Typický zkušební vzorek je znázorněn na obr. 4. Vzhledem 

k  laboratorním zkušebním podmínkám bylo nutné uspořá-

dat zatěžovací zařízení vodorovně. Proto musel být kom-

pozitní okrajový sloup s  vnějšími rozměry 160 x 160  mm 

a tloušťce stěny 5,6 mm umístěn ve vodorovné poloze. Vý-

sek stěnového panelu o délce 1 100 mm a výšce 680 mm 

představuje zhruba jednu třetinu z prvního patra modelové 

smykové výztužné stěny. Tloušťka stěny panelu byla 85 mm 

(tj. zhruba 1/3 z prototypové tloušťky stěny 250 mm). Aby 

bylo možné ukotvit zkušební vzorek do  zkušebního rámu, 

byla stěna vybetonována společně s betonovým patním blo-

kem s celkovými rozměry 400 x 400 x 1100 mm. 

Celkový pohled na  zkušební sestavu zobrazující zku-

šební vzorek, dvojčinný pohon a  zkušební rám je uveden 

na obr. 5. Při horizontálním posunu řízeného cyklického za-

těžování bylo nutno zabránit deformaci horní příruby spodní-

ho ocelového nosníku zkušebního rámu, a proto byly přidá-

ny vertikální výztuhy vyztužující horní přírubu pod zkušebním 

vzorkem. Poloha pohonu byla určena tak, aby se úroveň pů-

sobící síly shodovala s úrovní rozhraní mezi okrajovým prv-

kem a smykovou výztužnou stěnou.

Bylo vyšetřováno celkem deset různých uspořádání a ukot-

vení výztužných prutů při cyklickém namáhání smykovými 

silami působícími na rozhraní mezi sloupem a panelem smy-

kové stěny. Pět zkušebních vzorků s přímými (horizontální-

mi) kotevními pruty a čtyři vzorky s diagonálně orientovanou 

kotevní výztuží procházející otvory ve  stěně sloupu. Desá-

tý vzorek měl pruty vodorovné výztuže přivařeny k ocelové 

stěně kompozitního sloupu. Ve  všech případech byly pru-

ty betonářské oceli ve sloupu připojeny k výztuži stěny pře-

Obr. 1 Půdorys budovy ❚ Fig. 1 Plan view of building

Obr. 2 Příčný řez ❚ Fig. 2 Cross section 

Obr. 3 Hybridní výztužná smyková stěna v měřítku 1 : 3 ❚ 
Fig. 3 1/3 scale of hybrid shearwall (HSW)

Obr. 4 Zkoušený model ❚ Fig. 4 View of test specimen

Obr. 5 Uspořádání zkoušek ❚ Fig. 5 Test setup

Obr. 6 Alternativy vyztužení zkušebních vzorků ❚ 
Fig. 6 Reinforcement details at interface connection
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sahem. Dvě alternativy způsobu vyztužení a připojení stěny 

a sloupového prvku jsou ukázány na obr. 6.

Zkoušky byly prováděny v  režimu řízené deformace, stří-

davé posuny byly zvyšovány v  krocích 0,5  mm v  interva-

lu +/- 0,5 až 3 mm; v dalších intervalech v  krocích o  veli-

kosti 1 mm, v závislosti na chování konkrétního zkušebního 

vzorku. V každém kroku posunu, až do +/- 4 mm, byl vzo-

rek podroben třem zatěžovacím cyklům. Následně, s cílem 

posoudit zhoršující se chování, byly provedeny čtyři cykly při 

opakovaných posunech; v konečné fázi byl každý krok byl 

proveden dvakrát.

Z  velmi rozsáhlého souboru výsledků experimentálního 

sledování jsou na obr. 7, jako ukázka, uvedeny diagramy zá-

vislosti působící síly a deformace pro dva případy uspořádá-

ní zkušebních vzorků znázorněné na obr. 6.

Charakter hysterezních křivek záznamů závislosti síla x 

posun je, jako ukázka, znázorněn pro dva vzorky na obr. 7. 

Kromě vzorků 1 a 2, které zaznamenaly nejvyšší únosnost 

320 resp. 390 kN, byla maximální únosnost u  ostatních 

vzorků v rozmezí hodnot mezi 420 až 450 kN.

Výsledky ukázaly, že diagonálně uspořádané pruty výztu-

že pro připojení sloupu na  stěnu vykazovaly při cyklickém 

smykovém zatěžování lepší působení než spojení s  vodo-

rovnými pruty. V tomto druhém případě hmoždíkové půso-

bení přímo v rozhraní způsobuje jistý pokluz mezi sloupem 

a stěnou. 

Alternativní provedení s vodorovnými kotevními pruty přiva-

řenými na stěnu sloupu vykazuje menší pokluz mezi krajním 

sloupem a  stěnou. Proto, pro zajištění tuhého, integrova-

ného chování smykové stěny s krajními sloupy, lze doporu-

čit buď diagonálně uspořádané pruty vycházející ze sloupu, 

nebo vodorovné vložky přivařené na výztuž smykové stěny. 

Avšak v případě, kdy by bylo požadováno měkčí připojení 

krajního sloupu a smykové stěny, je možno použít uspořá-

dání s přímými pruty, protaženými skrz stěnu sloupu a při-

pojenými k výztuži stěny.

Studie též zahrnovala porovnávací výpočet MKP v systé-

mu ANSYS za  použití brikových prvků schopných postih-

nout chování integrovaného betonu, oceli a stěnových pa-

nelů. Byly vytvořeny speciální výpočtové modely s cílem po-

stihnout chování v rozhraní mezi okrajem sloupu a smykové 

stěny. Ze srovnání experimentálních a numerických výsled-

ků vyplývá výborná shoda a prokazuje se výstižnost mate-

matického modelu, vyvinutého v rámci popsané studie, pro 

popis nelineární odezvy vyšetřovaného hybridního stěnové-

ho systému (obr. 9).

ZÁVĚR

Numerický model vyvinutý a ověřený v rámci studie poskytu-

je možnost výstižného popisu chování sledovaného hybridní-

ho systému, zejména v oblasti rozhraní mezi stěnou a slou-

pem. Na tomto základě, který umožňuje realizovat výpočto-

vé parametrické studie a optimalizovat tuhostní relace detai-

lu připojení s možností řízení duktility, lze navrhnout vysoce 

efektivní stěnový systém pro dané konkrétní podmínky.

Z hlediska konstrukčního uspořádání se prokázalo, že pro 

Obr. 7 Diagram závislosti velikosti působící síly a deformace, 

a) zkušební vzorek HSW2, b) zkušební vzorek HSW5 (obr. 6) ❚ 

Fig. 7 Force – displacement diagram a) for specimen HSW2, 

b) for specimen HSW5 (see fig. 6)

Obr. 8 Charakter porušení – zkušební vzorek HSW2 ❚ 

Fig. 8 Cracking pattern of specimen HSW2

Obr. 9 Porovnání experimentálních a výpočtových výsledků: 

zkušební vzorek HSW9 ❚ Fig. 9 Force-displacement comparison 

for specimen HSW9

87a

Vztah mezi zatížením a posunem

Posun [mm]

Experiment

výpočtový model I

výpočtový model II

S
íla

 [
k
N

]

Posun [mm]

Posun [mm]

Síla [kN]

Síla [kN]

97b



7 7

V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

6 / 2 0 1 1  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

zajištění tuhého, integrovaného chování sytému je zejména výhodné použití šik-

mých diagonálně uspořádaných prutů nebo vodorovných vložek přivařených 

na výztuž smykové stěny.
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