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Kluzná souvrství realizovaná mezi předpja-

tou podlahou a podkladní vrstvou jsou nedíl-

nou součástí technologie předpjatých pod-

lah. Tuhost a  součinitel tření souvrství hrají 

významnou roli při samotném návrhu předpětí 

a jejich vhodným návrhem lze eliminovat ztrá-

ty předpětí, a  tím zabránit vzniku trhlin. Byl 

navržen a uskutečněn původní experimentální 

program s  cílem stanovit součinitel tření tří 

kluzných souvrství. Výsledky experimentu byly 

následně aplikovány do výpočetního progra-

mu, kde bylo simulováno chování předpjatých 

desek na základě použitého kluzného souvrství. 

Výstupem celého experimentálního programu 

jsou hodnoty tří součinitelů tření spolu s určením 

jejich vlivu na ztráty předpětí. ❚ Key issue 

in the design of prestressed slab-on-grade 

represents the deformable layer arrangement 

between prestressed slab and the subsoil. 

The vertical resistance and friction coefficient 

of sliding joints plays a very important role in 

design of prestressing forces. Value of prestress 

losses can be reduced by a  sophisticated 

design of deformable layer arrangements. 

Original experimental program focusing on 

determination of friction coefficient for three 

different layer arrangements was designed 

and performed. Results of this experimental 

programme were used in numerical simulations, 

where the behaviour of pre-stressed slabs 

depending on the sliding joints arrangement 

was analysed. As a result of the experimental 

program, three values of friction coefficient were 

provided and their effect on prestressing losses 

was evaluated.

Předpjaté podlahy jsou dodatečně 

předpjaté základové desky na pruž-

ném podloží. Předpjatá deska je cent-

ricky předepnuta, jelikož ohybové mo-

menty vyvolané excentricitou předpětí 

jsou zde nežádoucí. Oproti jiným před-

pjatým konstrukcím zde musí být zo-

hledněna ztráta předpětí třením kon-

strukce o pružné podloží. Tato interakce 

a také samotné statické působení před-

pjatých podlah je popsáno v Aeberhard 

a kolektiv [1]. Interakci předpjatých kon-

strukcí v kontaktu s podložím (základo-

vých desek, pásů, roštu aj.) se věnuje 

Sekanina [2]. 

V  místě kontaktu předpjaté podla-

hy s podložím je deska ovlivněna je-

jí podkladní vrstvou. V  případě velké-

ho tření (velkého spolupůsobení des-

ky s podkladem) hrozí, že deska ne-

bude působit jako centricky předpjatá 

a napětí bude přenášeno i podkladní-

mi vrstvami. Naopak pokud je povrch 

příliš hladký, hrozí ztráta kontaktu des-

ky s podkladem, a tím možné zvedá-

ní okrajů desky vlivem výrobní excen-

tricity předpětí, následně vznik taho-

vých napětí při spodním povrchu des-

ky a  vznik tahových trhlin, což je po-

psáno především v Sekanina & Čajka 

[3] a v Aeberhard a kolektiv [1].

Díky kontaktu desky s  podkladní 

vrstvou dochází v  předpínací výztu-

ži ke ztrátám předpětí třením des-

ky o  podloží. Ztráty předpětí, které 

u  předpjatých podlah probíhají, jsou 

popsány v  Krishna Raju [4]. Velikost 

ztrát předpětí je závislá nejenom na 

tření mezi deskou a  podkladní vrst-

vou, ale také na jejích rozměrech, za-

tížení a konkrétních vlastnostech sa-

motného kontaktu. Postup správného 

návrhu předpjaté podlahy a především 

správný výpočet veškerých ztrát před-

pětí, tedy i ztrátu třením o podloží, po-

pisuje Trygstad [5]. Ztrátu předpětí tře-

ním desky o podloží lze dle druhu zvo-

lené kluzné vrstvy chápat jako ztrátu 

okamžitou, pokud se její vlastnosti ne-

mění v čase. V případě kdy se do vrst-

vy použijí materiály, v kterých probíhají 

reologické změny, se jedná o dlouho-

dobou ztrátu předpětí. Tuto problema-

tiku popisuje Sekanina [2]. 

Právě z důvodu eliminace ztrát před-

pětí třením o podloží, ale také z důvo-

du eliminace tahových trhlin a zabrá-

nění ztráty kontaktu s podložím se pod 

předpjaté podlahy realizují kluzná sou-

vrství. Možné varianty kluzných sou-

vrství jsou uvedeny v Mynarčík [6], kde 

je zmiňováno především použití asfal-

tových souvrství, která současně slou-

ží jako hydroizolace a zároveň se využí-

vá jejích reologických vlastností. Porov-

nání vlastností souvrství z  asfaltových 

pásů a fólií je uvedeno v Janulikova [7]. 

Oba typy souvrství byly testovány při 

různých zatíženích a teplotách. Samot-

né chování asfaltových pásů jako kluz-

ného souvrství je uvedeno v Januliko-

va [8]. Výhodou využití asfaltových sou-

vrství jsou především jeho deformační 

vlastnosti v čase, které umožňují snížit 

tření styku desky s podložím. 

Součinitel tření kluzného souvrství 

hraje významnou roli při samotném ná-

vrhu desky. Z  fyzikálního hlediska je 

možné součinitel tření dělit na static-

ký a dynamický. Jejich stanovení me-

zi různými stavebními materiály se vě-

nuje Brumund & Leonards [9]. Stano-

vením součinitele tření mezi betonovou 

deskou (bez předpětí) a podložím se 

podrobně věnuje Lee [10]. V Jeong [11] 

jsou již uvedeny výsledky pro různé ty-

py kluzných vrstev. V tomto případě by-

la provedena polní zkouška analyzující 

pět různých kluzných souvrství (kombi-

nace štěrku, PE fólie a asfaltu).

Samotnou interakcí předpjaté podlahy 

s podložím se zabývá Cajka & Burkovic 

& Buchta [12]. Při prezentovaném expe-

rimentu byl kladen důraz především na 

hodnoty deformací a  ohybových mo-

mentů v desce. K samotnému porozu-

mění interakce desky s  podložím pak 

sloužila statická zatěžovací zkouška, je-

jíž výsledky jsou prezentovány v Cajka & 

Mynarcik & Labudkova [13]. 

Tento příspěvek je zaměřen na sta-

novení součinitele tření kluzného sou-

vrství. Byl realizován experimentální 

program, v rámci něhož byla provede-

na dvouosá smyková zkouška na zku-

šebních tělesech skládajících se ze 

segmentu podlahy, kluzného souvrst-

ví a podkladní vrstvy. Smyková zkouš-

ka vedla ke stanovení součinitelů tření 

tří daných kluzných souvrství. Součas-

ně s  tím byla stanovena jejich tuhost, 

definovaná maximální vodorovnou si-

lou a příslušnou vodorovnou deforma-

cí, které je kluzné souvrství schopné 

odolat. Smyková zkouška byla dopl-

něna dilatometrickým měřením smrš-

tění betonu všech zkušebních těles, 

sloužícím ke kontrole spolupůsobení 

segmentu podlahy a podkladní vrstvy. 

V  následující části byly výsledky zís-

kané smykovou zkouškou aplikovány 

do výpočetního programu s cílem zjis-

tit, jak součinitel tření a tuhost daných 

souvrství ovlivní velikost ztrát předpětí 

třením o podloží. 
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EXPERIMENT

Popis experimentu

Zkušební tělesa a použitá kluzná 

souvrstv

Zkušební tělesa byla tvořena podklad-

ní vrstvou, kluzným souvrstvím a seg-

mentem předpjaté podlahy. Půdorys-

ný rozměr zkušebních těles byl 500 × 

500 mm. Výška podkladní vrstvy byla 

150 mm, výška segmentu podlahy byla 

200 mm. Obě části byly vyrobeny z pro-

stého  betonu C30/37. Schéma podo-

by zkušebních těles je znázorněno na 

obr. 1. 

Experimentálně byl zjišťován součini-

tel tření u čtyř různých souvrství, která 

jsou uvedena v tab. 1. Na obr. 2 je zná-

zorněna čára zrnitosti říčního písku po-

užitého pro kluzné souvrství.

Dvouosá smyková zkouška 

Uspořádání zkoušky je znázorněno na 

obr. 3 a 4. Podkladní vrstvě byl zamezen 

vodorovný posun. Na segment podlahy 

působily přes roznášecí desky dva hyd-

raulické válce, jeden svisle na středu prv-

ku, druhý vodorovně. Aby svisle působí-

cí síla nebránila volnému pohybu seg-

mentu podlahy, byly na roznášecí desku 

umístěny kovové válečky. Jejich umís-

tění je patrné z  obr. 4. Vodorovný po-

sun byl měřen čtyřmi potenciometrický-

mi snímači, vždy jeden pár pro segment 

podlahy a jeden pár pro podkladní vrst-

vu tak, aby bylo možno stanovit vzájem-

ný posun. Osazení potenciometrických 

snímačů je znázorněno na obr. 5. Síly vy-

vozené hydraulickými válci byly měřeny 

snímači síly osazenými na válcích. 

Vzorky byly svislou silou zatěžovány 

v pěti krocích. Celé zatěžovací schéma 

je  uvedeno v  tab. 2 i se zohledněním 

vlastní tíhy a  tíhy konstrukce pro zave-

dení síly. Ve všech případech byla uva-

žována váha segmentu podlahy 120 kg.

Při působení konstantní svislé síly by-

ly vzorky v  těžišti betonové podlahové 

desky zatěžovány (usmýkávány) zvyšu-

jící se vodorovnou silou. Při zatěžování 

byla zaznamenávána velikost svislé sí-

ly, vodorovné síly a vodorovného posu-

nu. Při dosažení maximálního posunu 

5 mm bylo zatěžování ukončeno. Vodo-

rovné zatěžování bylo řízeno posunem 

a rychlost zatěžování vodorovnou silou 

byla 0,025 mm/s.
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Tab. 1 Použitá kluzná souvrství ❚ 

Tab. 1 Deformable layers arrangement

č. Souvrství Poznámky

1 beton – beton

2
beton – HDPE fólie – geotextilie – 

HDPE fólie – beton

HDPE fólie tl. 1 mm, 

geotextilie 400 g/m2

3 beton – HDPE fólie – HDPE fólie – beton HDPE fólie tl. 1 mm

4 beton – písek – beton 

Říční písek – pískovna Dobřín, 

frakce 0–4, mocnost 50 mm, 

křivka zrnitosti obr. 2

Tab. 2 Zatěžovací schéma dvouosé smykové zkoušky ❚ 

Tab. 2 Loading scheme for bi-axial shear test

Zatěžovací schéma

Svislá síla 

zkušebního systému

[kN]

Vlastní tíha bloku 

+ tíha roznášecího 

zařízení

[kN]

Celkové zatížení

[kN]

Kontaktní napětí

[kPa]

0 1,2 1,2 4,8

2,5 1,2 + 0,37 4,07 16,3

10 1,2 + 0,37 11,57 46,3

17,5 1,2 + 0,37 19,07 76,3

25 1,2 + 0,37 26,57 106,3

Obr. 1 Použitá kluzná souvrství ❚ 
Fig. 1 Deformable layers arrangement

Obr. 2 Čára zrnitosti použitého říčního 

písku, frakce 0–4 ❚ Fig. 2 Grading curve, 

sand 0–4

Obr. 3 Uspořádání zkoušky 

❚ Fig. 3 Experiment arrangement – photo

Obr. 4 Schéma uspořádání zkoušky ❚ 
Fig. 4 Experiment arrangement – scheme

Obr. 5 Schéma rozmístění poten cio-

metrických snímačů ❚ Fig. 5 Scheme 

of potentiometric sensors layout

1
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2

4 5
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Všechny zkoušky probíhaly kontinuál-

ně po dobu jednoho týdne, při teplotě 

22 až 27 °C a relativní vlhkosti vzduchu 

v rozmezí 40 až 57 %.

Dilatometrické měření

Doplňujícím měřením ke smykové 

zkoušce bylo měření smrštění zkušeb-

ních těles. Cílem bylo zjistit, jaký vliv 

má použité kluzné souvrství na smrště-

ní segmentu podlahy. 

Dilatometrické měření probíhalo na 

horní ploše zkušebních těles. Zahá-

jeno bylo třetí den po betonáži horní 

části zkušebního tělesa (obr. 1). Měření 

probíhalo kontinuálně, ve dvou navzá-

jem kolmých směrech až do zaháje-

ní smykových zkoušek. Obr. 6 znázor-

ňuje umístění měřicích terčů včetně vy-

značení směrů měření. Odměrná délka 

byla 250 mm.

Výsledkem měření je graf průměr-

ného smrštění vzorku za jeden mě-

řený den. Celková doba měření byla 

60  dní pro vzorky bez kluzného sou-

vrství, 53 dní pro čistě fóliové souvrst-

ví a 46  dní pro vzorky se souvrstvím 

s geotextilií a pískem od zahájení mě-

ření. Na obr. 7 je znázorněn graf s prů-

během smrštění vzorku 2. Výsledný 

graf s průměrnou hodnotou je znázor-

něn na obr. 8. Nejnižší hodnoty smrš-

tění byly naměřeny u vzorků bez kluz-

ného souvrství (vzorek 1) a s pískovým 

kluzným souvrstvím (vzorek 4). Na-

opak nejvyšší hodnota byla naměře-

na u vzorků s  čistě fóliovým souvrst-

vím (vzorek 3). 

Výsledky experimentu

Vzorek bez kluzného souvrství beton-

-beton byl při svislém přitížení 25 kN za-

tížen vodorovnou silou 200 kN. Ani při 

takto extrémním zatížení se horní díl ne-

podařilo usmyknout. Betonové bloky se 

v kontaktní spáře neoddělily a jejich sou-

držnost nebyla narušena.

Po tomto pokusu, kdy se vzorek ne-

podařilo usmyknout, bylo od  zkouše-

ní vzorků beton–beton upuštěno. Z vý-

sledku lze odvodit zjevné riziko, že po-

kud by v praxi byla předpjatá podlaha 

betonována přímo na vrstvu podklad-

ního betonu, je velmi pravděpodobné, 

že v  mnoha oblastech by mohlo do-

Obr. 6 Schéma umístění měřicích terčů na zkušebních 

tělesech ❚ Fig. 6 Scheme of measurement points on samples

Obr. 7 Průběh smrštění vzorku 2–2 beton – fólie – geotextilie – fólie 

– beton ❚ Fig. 7 Shrinkage of sample 2–2 – concrete – HDPE foil – 

geotextile – HDPE foil – concrete

Obr. 8 Porovnání hodnot smrštění jednotlivých vzorků za jeden měřený 

den ❚ Fig. 8 Comparison of shrinkage of the samples (in both 

directions) per one measured day incl. mean values

Obr. 9 Graf průběhu vodorovné síly v závislosti na vodorovném posunu 

(svislé přitížení 25 kN): a) kluzné souvrství s geotextilií, b) čistě fóliové 

souvrství, c) kluzné souvrství s pískem ❚ Fig. 9 Course of horizontal 

force dependent on horizontal deflection (vertical force 25 kN): a) layer 

arrangement with geotextile, b) layer arrangement with two foil layer, 

c) layer arrangement with sand
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jít k  soudržnému spojení a celé sou-

vrství by se chovalo jako spřažená kon-

strukce. Díky tomu by předpětí nebylo 

centrické, docházelo by k zatížení des-

ky ohybovým momentem od předpětí 

a podkladní beton by byl namáhán ta-

hovým napětím.

Při zkouškách fóliových souvrství rost-

la velikost vodorovné síly s minimálním 

nárůstem vodorovné deformace. Po 

dosažení maximální vodorovné síly za-

čala její hodnota strměji klesat až do je-

jího ustálení, za současného rychlého 

nárůstu vodorovné deformace. Průběh 

působící vodorovné síly na zkušební tě-

leso s  kluzným souvrstvím s geotextilií 

je znázorněn na obr. 9a. V případě pís-

kového souvrství byl vztah mezi nárůs-

tem síly a posunem výrazně jiný. Maxi-

mální vodorovné síly bylo dosaženo za 

výrazně větších deformací a její násled-

ný pokles nebyl tak strmý. Síla zůstala 

téměř konstantní za současného zvět-

šování vodorovné deformace. Průběh 

působící vodorovné síly na zkušební tě-

leso s pískovým kluzným souvrstvím je 

znázorněn na obr. 9c. 

Na obr. 9a až c jsou mimo průběhu 

vodorovných sil vyznačeny také hodno-

ty maximálních (mezních) vodorovných 

sil působících na zkušební těleso spo-

lu s  příslušnými hodnotami vodorov-

ných posunů. Právě na těchto grafech 

je možné porovnat jednotlivé hodnoty, 

kdy maximální síla pro pískové souvrst-

ví je více než 2× vyšší než pro souvrst-

ví s geotextilií, a to za více než 6× vyš-

ší deformace. 

Při zkouškách bylo pozorováno, že 

největší posun se u zkušebních těles 

s  fóliovými souvrstvími odehrál mezi 

spodní fóliovou vrstvou a spodním be-

tonovým kvádrem. U  pískového sou-

vrství nešla smyková plocha přesně ur-

čit, jelikož těleso bylo obsypáno pískem 

až po horní hranu pískového souvrst-

ví. Při zkoušce se však prokreslila spára 

mezi horním betonovým kvádrem a pís-

kovou vrstvou. 

Výstupem zkoušek byly grafy závislos-

ti průběhů vodorovných sil na posunu-

tí vzorku. Z těchto grafů byly odečteny 

hodnoty maximálních (mezních) vodo-

rovných sil působících na zkušební tě-

leso, po jejichž překročení začal vzorek 

pokluzovat a hodnota vodorovné síly 

klesala. K hodnotám mezních vodorov-

ných sil byly přiřazeny příslušné hodno-

ty svislého přitížení a vše bylo vyneseno 

do grafu. Tím vznikl základ pro výsled-

ný graf závislosti působící vodorovné 

síly na svislé síle. Pro každé souvrství 

byla odzkoušena dvě zkušební tělesa. 

Proto byly výsledné hodnoty pro kaž-

dé souvrství zprůměrovány. Průměr-

né hodnoty pak byly proloženy lineární 

spojnicí. Parametr rovnice této spojnice 

vyjadřuje přímo součinitel tření dané-

ho souvrství. Na obr. 10 je uveden vý-

sledný graf s výslednými součiniteli tře-

ní. Součinitele tření byly stanoveny na 

základě hodnot maximálních vodorov-

ných sil, bez ohledu na velikost vodo-

rovného posunu. 

Výsledné grafy znázorňují bilineární 

závislost sil, jejích první část (mezi přití-

žením silou 0 kN a 2,5 kN) udává souči-

nitel tření nezatíženého (velmi málo zatí-

ženého) souvrství a druhá část předsta-

vuje součinitel tření kluzného souvrst-

ví u zatížené podlahy. Výsledné hodno-

ty součinitelů tření jsou zrekapitulovány 

v tab. 3.

Shrnutí výsledků experimentu

Byl proveden experiment s  cílem sta-

novit součinitel tření kluzných souvr-

ství. Hlavní částí byla dvouosá smyko-

vá zkouška, jejímž výsledkem byla hod-

nota maximální vodorovné síly, působí-

cí na segment podlahy při příslušném 

přitížení, tj. kontaktním normálovém na-

pětí. Hodnota maximální vodorovné sí-

ly udává mezní sílu, po jejímž překročení 

začne segment podlahy pokluzovat. Při 

známém součiniteli tření lze maximální 

vodorovnou sílu určit vynásobením svis-

lé síly součinitelem tření. 

Výsledek smykové zkoušky je znázor-

něn na obr. 10. Z tohoto porovnání vy-

šlo čistě fóliové souvrství jako souvrství 

s nejnižším součinitelem tření a zároveň 

s nejmenší vodorovnou deformací. Níz-

ký součinitel tření znamená malou hod-

notu mezní vodorovné síly. Při  předpí-

nání bude okraj předpjaté desky po 

souvrství pokluzovat již při nižších hod-

notách předpětí. Naopak více než 3× 

vyšší součinitel tření pískového sou-

vrství, při více než 6x vyšší vodorovné 

deformaci a více než 3× vyšší hodno-

tě mezní vodorovné síly, značí, že okraj 

předpjaté podlahy bude méně pokluzo-

vat po souvrství a nebude hrozit ztráta 

kontaktu desky s podložím. Příklad po-

rovnání deformací (vodorovných posu-

nů) a velikostí sil je znázorněn na obr. 11.

Z  hlediska vneseného předpětí do 

desky se souvrství s nízkým součinite-

lem tření jeví jako výhodnější. Předpja-
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Obr. 10 Porovnání výsledných součinitelů 

tření jednotlivých souvrství, vyhodnocení 

pro maximální vodorovné síly ❚ 

Fig. 10 Comparison of values of friction 

coefficients according to the deformable 

layer arrangement, evaluation for maximum 

horizontal forces.

Tab. 3 Hodnoty součinitelů tření získané 

experimentem ❚ 

Tab. 3 Values of friction coefficient acquired 

by bi-axial shear test

Kluzné souvrství

Součinitel tření μ
Oblast 

bez zatížení

Oblast 

se zatížením

beton – fólie – geotextilie 

– fólie – beton 
2,204 0,385

beton – fólie – fólie – 

beton 
1,84 0,325

beton – písek – beton 2,745 1,035
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tá deska začne po souvrství s  malým 

součinitelem tření pokluzovat již při pů-

sobení malé vodorovné síly a poté se 

může volně deformovat, čímž je mož-

né do desky vnést větší předpětí. Na-

opak tomu je při použití desky s  kluz-

ným souvrstvím s velkým součinitelem 

tření. V  takovém případě je nutné vy-

vinout násobně větší vodorovnou sí-

lu, aby předpjatá deska začala po sou-

vrství pokluzovat a mohla se volně de-

formovat. Pokud by této vodorovné síly 

nebylo dosaženo, deska by se nemohla 

volně deformovat a do desky by neby-

lo možné vnést požadované předpětí. 

NUMERICKÉ OVĚŘENÍ

Popis výpočetního modelu

Geometrie, způsob podepření 

a výpočetní síť 

V programu Scia Engineer byl vytvořen 

výpočetní model desky o půdorysných 

rozměrech 24 × 8 m a tloušťky 0,2 m 

(obr. 12). Deska byla podepřena bodo-

vými nelineárními podporami, které byly 

umístěny excentricky ke střednicové ro-

vině desky, na tuhém rameni. Tuhá ra-

mena měla výšku 0,1  m a půdorysný 

rozměr 0,5 × 0,5  m. Tímto způsobem 

byla uměle definována plošná podpora. 

Pro model byla použita výpočetní síť 

s krokem 0,05 m. Velikost byla volena 

s ohledem na působící zatížení. 

Pro vytvoření výpočetního modelu by-

la využita data získaná experimentem. 

Při tomto experimentu nebyl zohledněn 

časový průběh pokluzu v kluzné spáře, 

způsobený podržením předpětí, předpí-

náním ve více krocích aj. Z toho důvodu 

nebyl tento časový průběh zohledněn 

ani v samotném výpočetním modelu. 

Definice nelineárních podpor

Nelineární podpory byly definovány 

na základě výsledků získaných expe-

rimentem. Pro každé souvrství byla ur-

čena průměrná vodorovná tuhost sou-

vrství, která byla vytvořena aritmetic-

kým průměrem hodnot posunů a ma-

ximálních vodorovných sil získaných 

zprůměrováním hodnot z experimen-

tu při zatěžovacích krocích s  přitíže-

ním 2,5 kN, 10 kN, 17,5 kN a 25 kN. 

Zatěžovací krok bez přitížení nebyl do 

průměru zahrnut, jelikož nebyl zahrnut 

ani do určení součinitele tření. 

Na obr. 13a až c jsou znázorněny 

grafy jednotlivých zatěžovacích kroků. 

Červeně je vyznačena výsledná prů-

měrná hodnota tuhosti nelineárních 

podpor. 

Na obr. 14 jsou znázorněny výsledné 

grafy nelineárních podpor s  jejich tla-

čenou a  taženou větví. Z  tohoto gra-

fu lze odečíst tuhost všech souvrství, 

kdy tuhost neudává směrnice přímky 

daného grafu, ale hodnota maximální 

vodorovné síly. Platí tedy, že se zvyšu-

jící se maximální vodorovnou silou ros-

te vodorovná tuhost daného souvrství. 

Souvrství s pískem je tedy více než 6× 

více tuhé než obě souvrství s fóliemi. 

Ve svislém směru byly podpory defi-

novány jako pružné, zohledňující svis-

lou tuhost použitých souvrství. Svislá 

tuhost K fóliových souvrství byla sta-

novena na 4 000 MN/m a  pískového 

souvrství 6 MN/m. Tuhost geotextilie 

byla zanedbána. 

Zatížení

Při vyšetřování vlivu součinitele tření 

na předpjatou desku byl zjišťován vliv 

na  napětí desky těsně po předepnu-

tí, tj. po proběhnutí krátkodobých ztrát. 

V  tomto stadiu realizace je  předpjatá 

podlaha zatížena pouze svou vlastní tí-

hou a předpínacími silami. 

Deska podepřená nelineárními pod-

porami byla zatížena centricky umístě-

nými silami, které nahrazovaly předpí-

nací lana. Aby předpínací síla lépe re-

prezentovala reálné působení na kon-

strukci, byla přepočtena na spojité za-

tížení délky 0,1 m, reprezentující šířku 

kotvy. 

Pro zatížení bylo vytvořeno zatěžova-

cí schéma, kde vzdálenost předpína-

cích sil byla 0,25 m. Zatížení předpjaté 

desky je znázorněno na obr. 15. 

Hodnota zatížení byla  vypočtena 

z  hod  noty maximálního přípustného 

napětí vneseného předpětí, tj. maxi-

málního napětí po odečtení krátkodo-

bých ztrát. 

Pro předpětí bylo uvažováno použití 

tří předpínacích lan v každém předpí-

nacím kabelu. Charakteristika předpí-

nacích lan Y1860S7 – 15,7: charakteri-

stická pevnost v tahu fpk = 1 860 MPa, 

charakteristická smluvní mez kluzu 

fp0,1k = 1 640 MPa, průřezová plocha 

0,526; 11,563
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2,305; 21,611
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Obr. 11 Graf porovnání tuhosti kluzných souvrství při svislém přitížení 

25 kN ❚ Fig. 11 Comparison of layer arrangement lateral resistance, 

vertical force 25 kN

Obr. 12 Výpočetní model předpjaté desky ❚ Fig. 12 Numerical 

model of a prestressed slab

Obr. 13 Graf nelineárních podpor: a) vzorek 2 – beton – fólie – 

geotextilie – fólie – beton, b) vzorek 3 – beton – fólie – fólie – beton, 

c) vzorek 4 – beton – písek – beton ❚ Fig. 13 Stiffness of nonlinear 

support: a) sample 2 – concrete – foil – geotextile – foil – concrete, 

b) sample 3 – concrete – foil – foil – concrete, c) sample 4 – concrete – 

sand – concrete

Obr. 14 Výsledné grafy nelineárních podpor ❚ Fig. 14 Final 

stiffnesses of nonlinear supports

Obr. 15 Schéma rozmístění působících sil nahrazujících předpětí desky 

❚ Fig. 15 Scheme of vertical forces substituting prestressing

11

12 15



4 76 / 2 0 1 6  ❚ 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

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

lana A  =  150  mm2, maximální napětí 

po vnesení předpětí σpmo = 1 394 MPa, 

maximální předpínací síla Pmax = 

209,1  kN a  spojité zatížení o délce 

0,1 m bylo p = 2 091 kN/m. 

Zatěžování bylo rozděleno na dva za-

těžovací stavy. V prvním byla lana pře-

depnuta na třetinu napínací síly, tedy 

p = (1/3) . 3 .  2 091 = 2 091 kN/m. V dru-

hém zatěžovacím stavu bylo uvažová-

no plné předepnutí. Hodnota napínací 

síly p = 3 . 2 091 = 6 273 kN/m.

Výs ledky numerického ověření

Z  výpočetních modelů byly získávány 

hodnoty vodorovných deformací a nor-

málových napětí při spodním povrchu 

desky v ose podpor pro oba zatěžova-

cí stavy (tab. 4). 

V případě prvního zatěžovacího stavu 

došlo u čistě fóliového souvrství vzorku 

č. 3 k překročení mezní vodorovné sí-

ly v  několika prvních podporách. Stej-

ně tak tomu bylo u vzorku č. 2 se sou-

vrstvím s geotextilií. U vzorku č. 4 tomu 

tak nebylo, tedy vodorovná deforma-

ce proběhla za spolupůsobení desky 

s podkladní vrstvou. V případě druhé-

ho zatěžovacího stavu došlo k překro-

čení mezní vodorovné síly v podporách 

u všech souvrství. U  desky na písko-

vém souvrství byla tato mezní síla pře-

kročena pouze v několika prvních pod-

porách, přibližně do vzdálenosti 2,75 m 

od okraje desky. U desek na fóliových 

souvrstvích byla mezní síla překročena 

ve většině podpor přibližně do vzdále-

nosti 10 m od okraje desky. 

S dosažením mezní síly v podporách 

souvisí také hodnoty normálového na-

pětí. V základním zatěžovacím stavu by-

ly nejnižší ztráty předpětí (největší napě-

tí uprostřed desky) vypočteny na desce 

s  pískovým kluzným souvrstvím (sou-

vrství s  největším součinitelem tření), 

jelikož v  podporách nebylo dosaženo 

maximální vodorovné síly, a to i za vel-

kých deformací. V druhém zatěžovacím 

stavu byly nejnižší ztráty předpětí vy-

počteny na desce s čistě fóliovým sou-

vrstvím (souvrství s nejnižším součinite-

lem tření). 

Uvedené výsledky vodorovných de-

formací jsou graficky znázorněny na 

obr. 16a,b, výsledný průběh normálo-

vých napětí pak na obr. 17a,b.

Hodnoty napětí i deformací uvedené 

v grafech byly brány z  hodnot v  pod-

porách desek, tedy až 0,25 m od kra-

je desky. 

Shrnutí výsledků numerického 

ověření

Ve výpočetním programu Scia Engineer 

byly vytvořeny výpočetní modely před-

pjatých desek, které byly podepřeny 
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14

13b

13a

13c Tab. 4 Výsledné hodnoty napětí a vodorovných deformací na předpjatých 

deskách pro oba zatěžovací stavy ❚ Tab. 4 Final values of stresses 

and horizontal deflections of prestressed slabs for both load cases

1. zatěžovací stav 2. zatěžovací stav

délka
[m]

ux
[mm]

sigx
– v ose podpory

[MPa]
ux

[mm]
sigx

– v ose podpory
[MPa]

Vzorek 2 
μ = 0,3848

0 0,921 -12,895 3,417 -38,702

12 0 -2,176 0 -9,584

24 -0,921 -12,895 -3,417 -38,702

Vzorek 3 
μ = 0,3247

0 0,908 -12,896 3,436 -38,702

12 0 -2,021 0 -9,632

24 -0,908 -12,896 -3,436 -38,702

Vzorek 4 
μ = 1,0346

0 1,052 -12,897 3,205 -38,697

12 0 -2,882 0 -8,987

24 -1,052 -12,897 -3,205 -38,697
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bodovými nelineárními podporami de-

finovanými na základě výsledků experi-

mentů. 

Z  výpočetních modelů byly získány 

hodnoty vodorovných deformací a nor-

málových napětí při spodním povrchu 

desky. Hodnoty jsou uvedeny v tab. 4.

V případě předpjaté desky na čistě fó-

liovém kluzném souvrství (vzorek č. 3) 

bylo maximální vodorovné síly v pod-

porách dosaženo v obou zatěžovacích 

stavech. Překročení maximální síly způ-

sobí pokluz desky po kluzném souvr-

ství. V  prvním zatěžovacím stavu by-

lo této síly dosaženo pouze v několika 

prvních podporách. V druhém zatěžo-

vacím stavu byla síla překročena téměř 

v celé délce desky, tedy téměř po ce-

lé délce deska pokluzovala po kluzném 

souvrství. Výsledky na předpjaté desce 

na kluzném souvrství s geotextilií (vzo-

rek č. 2) byly velmi podobné jako u fó-

liových souvrství. V  případě předpjaté 

desky na pískovém kluzném souvr ství 

(vzorek č. 4) byla maximální vodorovná 

síla překročena pouze v druhém zatě-

žovacím stavu, a to přibližně do vzdále-

nosti 2,75 m od okraje desky. 

Hodnoty vodorovných deformací jsou 

ovlivněny především vodorovnou tu-

hostí v daném směru. Tato tuhost ovliv-

ňuje především výsledná normálová na-

pětí v desce. Vodorovná tuhost je de-

finována maximální vodorovnou silou 

(síla je dána součinitelem tření). Maxi-

mální vodorovná síla také udává maxi-

mální velikost, kterou je kluzné souvrství 

schopné pohltit. Po překročení této ma-

ximální vodorovné síly je desce v tomto 

směru umožněno volně se deformovat. 

Z výsledků prvního zatěžovacího sta-

vu vyplývá, že při použití souvrst-

ví s  malým součinitelem tření a tedy 

i  malou tuhostí ve vodorovném smě-

ru, je toto souvrství schopné při ma-

lých vodorovných deformacích pohl-

tit velké množství působící síly. V tako-

vém případě proběhnou v takto před-

pjaté desce větší ztráty předpětí, než 

kdyby bylo použito souvrství s  vyso-

kým součinitelem tření, tedy i velkou 

tuhostí ve vodorovném směru. To je 

za velkých deformací samotného sou-

vrství (bez pokluzu desky) schopné 

pohltit pouze malou část působící sí-

ly. Působící předpínací síla v obou pří-

padech nebyla dostatečná pro to, aby 

se předpjaté desky mohly po kluzném 

souvrství volně deformovat. 

Z  výsledků druhého zatěžovacího 

stavu vyplývá, že při použití souvrství 

s malým součinitelem tření, a tedy i ma-

lou tuhostí ve vodorovném směru, je 

toto souvrství schopné při velkých vo-

dorovných deformacích pohltit men-

ší množství působící síly než v případě 

souvrství s vysokým součinitelem tření. 

V druhém zatěžovacím stavu se desky 

po fóliových souvrstvích mohly téměř 

celé volně deformovat. Naopak u pís-

kového souvrství se deformovala pou-

ze část, a proto souvrství pohltilo velkou 

část předpínací síly a díky tomu sou-

vrství s pískem vykázalo nejvyšší ztrá-

ty předpětí. 

Ztráty předpětí jsou tedy ovlivněny 

i  samotným využitím jednotlivých pod-

por (velikostí plochy desky, která může 

po souvrství volně pokluzovat a  volně 

se deformovat). Se zvyšujícím se množ-

stvím podpor, které přenáší do podloží 

maximální vodorovnou sílu, se snižuje 

síla, kterou do konstrukce vnáší před-

pětí (= rostou ztráty předpětí). Množství 

podpor, které jsou maximálně využi-

ty, se zvyšuje se zvyšujícím se předpě-

tím. Pískové souvrství (souvrství s vyso-

kým součinitelem tření, velkou vodorov-

nou tuhostí a vysokou maximální vo-

dorovnou silou) může vykazovat větší 

ztráty předpětí než souvrství málo tu-

hé pouze za použití extrémně velkých 

předpínacích sil. V takovém případě při 

použití velmi tuhého souvrství je  velká 

část desky za hranicí maximální vodo-

rovné síly, tedy pokluzuje a roste smrš-

tění desky. U více tuhého souvrství je 
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Obr. 16 Průběh vodorovného posunu ux 

po délce desky: a) první zatěžovací stav, 

b) druhý zatěžovací stav ❚ Fig. 16 Course 

of horizontal deformation ux along the 

prestressed slab: a) 1st load case, b) 2nd load 

case

Obr. 17 Průběh normálového napět sigx
– po 

délce desky: a) první zatěžovací stav, b) druhý 

zatěžovací stav ❚ Fig. 17 Course of normal 

stress sigx
– along the prestressed slab: a) 1st 

load case, b) 2nd load case
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plocha pokluzující desky menší, avšak 

v  součtu tato část desky dokáže do 

podloží přenést výrazně větší sílu a mů-

že se po souvrství volně deformovat. 

V  případě, kdy jsou předpjaté podla-

hy realizovány na tuhém podloží a ne-

ní nutné v  nich vytvářet velké tlako-

vé rezervy, je výhodnější použít kluzné 

souvrství s vysokým součinitelem tření 

a  vysokou vodorovnou tuhostí. Pokud 

je však nutné v předpjatých podlahách 

vytvářet velké tlakové rezervy, je výhod-

nější využít kluzné souvrství s  nízkým 

součinitelem tření a nízkou vodorovnou 

tuhostí, a tím eliminovat ztráty předpětí. 

Celkové vyhodnocení experimentu 

i  numerické analýzy probíhalo na zá-

kladě porovnávání maximálních vodo-

rovných sil působících na kluzné sou-

vrství. Výsledky by bylo možné porov-

nat také na základě daných deforma-

cí, kdy by při daných deformacích (na-

příklad 0,03 mm, 0,1 mm, 0,3 mm atd.) 

byly změřeny působící síly a byl by zjiš-

ťován vliv těchto deformací na předpja-

tou desku. 

ZÁVĚR

Na základě provedené dvouosé smy-

kové zkoušky byly stanoveny hodno-

ty součinitelů tření tří kluzných souvrst-

ví. Výsledky smykové zkoušky byly po-

rovnány s doplňkovým dilatometrickým 

měřením, které zaznamenávalo smrš-

tění vzorků v  závislosti na použitém 

kluz ném souvrství. 

Výstupem smykové zkoušky byly 

hodnoty působících svislých a vodo-

rovných sil a příslušných vodorovných 

posunů. Z maximálních působících vo-

dorovných sil a jim příslušných svislých 

sil byly určeny samotné součinitele tře-

ní. Nejnižší hodnota součinitele tření 

byla naměřena u fóliového souvrství, 

nejvyšší u pískového souvrství. 

Výsledkem dilatometrického měření 

byly hodnoty celkového smrštění vzor-

ků a průměrné hodnoty smrštění vzor-

ku za jeden den. Výsledky dilatomet-

rického měření a smykové zkoušky na-

vzájem korespondovaly. 

Hodnoty získané tímto experimentem 

byly dále aplikovány do výpočetního 

programu. Byly modelovány předpja-

té desky, jejichž podepření bylo defino-

váno na základě výsledků experimen-

tu. Na těchto deskách byl zjišťován vliv 

kluzných souvrství na ztráty předpětí 

třením předpjaté desky o podloží. 

Výsledkem numerických simulací by-

lo porovnání chování předpjatých de-

sek a  stanovení vlivu použitých kluz-

ných souvrství na samotné desky. By-

ly porovnávány hodnoty vodorovných 

posunů, normálových napětí a s  tím 

související hodnoty ztrát předpětí. Vý-

sledkem byly nejnižší ztráty předpětí 

u fóliového souvrství a nejvyšší pro pís-

kové souvrství, a to při plném předpětí. 

Při předpětí pouze na třetinu předpína-

cí síly byly výsledky opačné. 

Dále byl zjištěn významný vliv neje-

nom součinitele tření, ale především 

samotné vodorovné tuhosti použi-

tých souvrství. Samotný součinitel tře-

ní udává pouze maximální velikost vo-

dorovné síly, které je schopné souvrst-

ví odolat, než deska začne po sou-

vrství volně pokluzovat. Tato síla také 

definuje maximální možnou sílu, kte-

rou je schopno podloží pohltit, a dí-

ky tomu také definuje maximální ztrá-

ty předpětí. 

Tento článek prezentuje výsledky získané při 
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