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Příspěvek představuje výsledky experimentál-

ního ověření namáhání betonu a  výztuže stě-

nových panelů ze slabě vyztuženého betonu 

v průběhu výroby, manipulace a přepravy. Jsou 

ověřovány stavy při vyjmutí panelu z  betonáž-

ního stolu, adhezní síly mezi povrchem panelu 

a  betonážním stolem, síly v  jeřábovém závěsu 

během manipulace a  síly v  přepravním popru-

hu při přepravě vlastního dílce. Pozornost je 

též věnována i časovému vývoji mechanických 

vlastností použitého betonu. ❚ This article 

presents results of experimental verification 

of the stress in precast lightly-reinforced wall 

panels during production, handling and trans-

portation. The stresses during lifting the panel 

from the casting table, adhesion forces to 

the casting table, forces in the lifting sling 

during manipulation and forces in the ratchet 

strap during transport have been measured. 

Additionally, the time progress of concrete 

mechanical properties has been studied.

V  prefabrikovaných objektech běž-
né bytové výstavby jsou nosné stěny 
namáhány převážně svislým tlakem 
s  malou excentricitou. Tento způsob 
zatížení často umožňuje návrh stěno-
vých panelů z  prostého, příp. ze sla-
bě vyztuženého betonu. V  minulosti 
byly u  nás panely používány zejmé-
na při výstavbě panelových soustav 
typu T06B, T07B, B60,  B70 ad. Pro 
jejich návrh se např. využívala směrni-
ce [1], která předepisuje vyztužení rá-
mečkovou výztuží při okrajích panelu 
a  svislou výztuží procházející v  místě 
přepravních úchytů přes celou výšku 
panelu (obr. 1). 

Stěnové panely z prostého a slabě 
vyztuženého betonu během výroby, 
manipulace a  přepravy procházejí řa-
dou stadií, ve kterých jsou namáhány 
jinak než svislým tlakem. Pro bezpeč-
ný návrh stěnových panelů je tedy 
nutné znát nejen jejich namáhání ve fi-
nálním stadiu působení, kdy je důležitá 
tlaková pevnost již zralého betonu, ale 
i namáhání ve výrobních a montážních 

stadiích působení, kdy rozhodují taho-
vá pevnost betonu a soudržnost beto-
nu s použitou výztuží – obvykle velmi 
mladého betonu. Statické působení 
panelů v montážních stavech není též 
vždy zcela jasné. Je ovlivněné řadou 
jevů (okrajovými podmínkami v  bed-
nění, způsoby manipulace, dynamic-
kými jevy a  mnoha dalšími faktory), 
které jsou mnohdy obtížně vystihnu-
telné výpočetními postupy. Nejedná se 
o jevy, které by byly odborné veřejnosti 
neznámé (např. [2]), nicméně dostup-
ných experimentálních dat je v  lite-
ratuře z  této oblasti poměrně málo. 
Řada postupů se provádí tzv. kon-
struktivně, dle předchozích zvyklostí, 
mnohdy i  intuitivně, ale bez patřičné-
ho experimentálního ověření. Navíc 
jsou to jevy dané i  specifikou výroby 
konkrétní firmy, použitým složením 
betonové směsi apod. Z toho důvodu 
byl ve  firmě S.O.K. stavební, s.  r.  o., 
ve  spolupráci s  Ústavem betonových 
konstrukcí FAST VUT v Brně navržen 
experimentální program ověřující vy-

brané montážní stavy slabě vyztuže-
ných panelů. Bylo provedeno pět mě-
ření ověřujících namáhání v  průběhu: 
•  vyjmutí stěnového panelu z betonáž-

ního stolu,
•  přejezdu nákladního vozidla s  pane-

lem přes překážku,
•  odtržení panelu od betonážního stolu 

(ověření přilnavosti panelu k povrchu 
stolu),

•  manipulace s panelem (vliv dynamic-
kých účinků),

•  převozu panelu na  staveniště v  pře-
pravních popruzích.

MĚŘENÍ  NAMÁHÁNÍ  PANELŮ 
V   PRŮBĚHU JEJ ICH VYJMUTÍ 
Z   BETONÁŽNÍHO STOLU
Pro ověření namáhání byly vyrobeny 
dva zkušební panely: panel A o rozměru 
5 930 x 2 700 x 150 mm a panel B o roz-
měru 3 305 x 2 700 x 150 mm. Do obou 
panelů byly zabudovány odporové ten-
zometry umístěné v betonu a na výztuži, 
jejichž poloha je zřejmá z obr. 2. Pro in-
stalaci tenzometrů do betonu při spod-
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ním povrchu panelu byly použity plastové 
distanční podložky, pro instalaci tenzo-
metrů při horním povrchu pak přípravky 
vytvořené ohnutím běžné betonářské vý-
ztuže ø 6 mm (obr. 3). Tenzometry insta-
lované na výztuži byly přilepeny prostřed-
nictvím epoxidové pryskyřice (obr. 4). Pro 
zkušební panely byl použit beton C30/37 
a výztuž B500B. 

Manipulace s panely A a B je zřejmá 
z  obr. 5 a  6. Stůl svíral s  vodorovnou 
osou úhel cca 80°. Manipulace s pane-
lem A proběhla 16 h po ukončení beto-
náže následujícím způsobem: zvednutí 
panelu na  jeřábovém závěsu, částečné 
položení panelu na  podlahu (částečné 
položení kvůli bezpečnosti), zvednutí pa-
nelu na  jeřábovém závěsu). Manipulace 
s panelem B proběhla také 16 h po ukon-
čení betonáže způsobem následujícím: 
zvednutí panelu na  jeřábovém závěsu, 
položení panelu na betonážní stůl, zved-
nutí panelu na  jeřábovém závěsu, čás-
tečné položení panelu na podlahu. 

Ze stejného betonu bylo také vyro-
beno 15 krychlí (150 x 150 x 150 mm) 

za účelem zjištění vývoje tlakové pev-
nosti fck,cube použitého betonu a  30 
hranolů (100 x 100 x 400 mm) pro zjiš-
tění vývoje pevnosti v  tahu za  ohybu 
fct,fi a modulu pružnosti v tahu za ohy-
bu Ecm. 

Mechanické vlastnosti použité beto-
nové směsi jsou zřejmé z  tab. 1, kde 
je dle předpisu [3] a  [4] dále doplněn 
výpočet pevnosti v  tahu prostém fct 
a charakteristické hodnoty tahové pev-
nosti betonu fctk,0,05.

Maximální změna tahového poměr-
ného přetvoření v  tenzometrech při 
vyjímání panelů z betonážního stolu je 
uvedena v tab. 2. Do tabulky je dopl-
něno využití betonu a  výztuže vzhle-
dem k  charakteristickým hodnotám 
pevnosti pro nejvíce namáhané ten-
zometry T4, T8, T14 a  T18. Panel je 
při manipulaci namáhán účinky vlastní 
tíhy a  případnými dynamickými účin-
ky vznikajícími při manipulaci na  jeřá-
bu. Je zřejmé, že od  tohoto zatížení 
se předpokládané využití betonu v na-
šem případě pohybuje do 20 % taho-
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1 Příklad armokoše slabě vyztuženého stěnového 
panelu 2 Schéma tvaru, vyztužení panelů A a B 
a polohy a umístění tenzometrů 3 Tenzometry 
do betonu T4, T5 při spodním i horním povrchu 
panelu 4 Tenzometr na výztuži T8 5 Manipulace 
s panelem A 6 Manipulace s panelem B  ❚   
1 Example of reinforcement in a lightly-reinforced 
wall panel 2 Layout and reinforcement of panels 
A and B and location of strain gauges 3 Strain 
gauges T4, T5 near the lower and upper surface 
of the panel 4 Strain gauge T8 on the surface of 
the reinforcement 5 Handling with panel A  
6 Handling with panel B
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7 Poměrné přetvoření betonu (panel A, tenzometr T4) 8 Poměrné přetvoření 
výztuže (panel A, tenzometr T8) 9 Poměrné přetvoření betonu (panel B, 
tenzometr T14) 10 Poměrné přetvoření výztuže (panel B, tenzometr T18)  
11 Nákladní vozidlo s panely přejíždějící pokusnou překážku 12 Pokusná 
překážka 13 Panel po odtržení z betonážního stolu 14 Průběh síly 
v jeřábovém závěsu během odtržení panelu 15 Manipulace s prvkem A  
16 Manipulace s prvkem C 17 Manipulace s prvkem I 18 Manipulace 
s prvkem J  ❚  7 Concrete strain (panel A, gauge T4) 8 Steel strain (panel A, 
gauge T8) 9 Concrete strain (panel B, gauge T14) 10 Steel strain (panel B, 
gauge T18) 11 Truck crossing the experimental obstacle 12 Experimental 
obstacle from planks 13 Panel after lifting from the casting table 14 Course 
of the force in the lifting sling during lifting the panel 15 Handling with panel A 
16 Handling with panel C 17 Handling with panel I 18 Handling with panel J

Tab. 2 Maximální změna tahového poměrného přetvoření betonu a výztuže  
v průběhu vyndávání panelů z betonážního stolu  ❚  Tab. 2 Maximal differences  
of the concrete and steel strain during lifting the panels from the casting table

Tenzometr v betonu T4 Tenzometr v betonu T14
přetvoření εT4 [‰] 0,017 přetvoření εT14 [‰]         0,011

využití betonu [%]
εT4.Ecm(t)/fctk;0,05(t)

16,0
využití betonu [%]
εT14.Ecm(t)/fctk;0,05(t)                               

10,2

Tenzometr na výztuži T8             Tenzometr na výztuži T18
přetvoření εT8 [‰]                0,020 přetvoření εT18 [‰]                0,012

využití výztuže [%]
εT8.Es/fyk               

0,80
využití výztuže [%]
εT18.Es/fyk               

0,48
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Tab. 3 Maximální změna tahového poměrného přetvoření betonu a výztuže 
během přejezdu přes překážku  ❚  Tab. 3 Maximal differences of the concrete  
and steel strain during crossing the obstacle

Tenzometr v betonu T9 Tenzometr v betonu T19
přetvoření εT9 [‰] 0,007 přetvoření εT19 [‰]         0,004

využití betonu [%]
εT9.Ecm(t)/fctk;0,05(t)

11,8
využití betonu [%]
εT19.Ecm(t)/fctk;0,05(t)                               

6,7

Tenzometr na výztuži T8 Tenzometr na výztuži T18
přetvoření εT8 [‰]                0,008 přetvoření εT18 [‰]                0,005

využití výztuže [%]
εT8.Es/fyk               

0,31
využití výztuže [%]
εT18.Es/fyk               

0,18

14

Tab. 1 Mechanické vlastnosti použité betonové směsi  ❚  
Tab. 1 Mechanical properties of the concrete used

Čas od ukončení betonáže 16 h 19 h 22 h 14 d 28 d
fck,cube [MPa] 11,91 13,82 15,42 41,10 47,30

Ecm [GPa] 8,07 10,43 12,25 33,42 35,60

fct,fi [MPa] 1,86 2,28 2,35 4,06 4,32

 1,24 1,52 1,57 2,71 2,88

fctk;0,05 = 0,7.fctm 0,87 1,06 1,10 1,90 2,02
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vé pevnosti betonu. Výztuž při tomto 
měření pochopitelně nebyla výrazněji 
namáhaná – nedošlo k  její aktivaci. 
Časový průběh poměrného přetvoření 
v  tenzometrech T4, T8, T14 a T18 je 
zřejmý z obr. 7, 8, 9 a 10.

MĚŘENÍ  NAMÁHÁNÍ  PANELU 
V   PRŮBĚHU PŘEJEZDU 
NÁKLADNÍHO VOZIDLA PŘES 
PŘEKÁŽKU
Měření namáhání zkušebních panelů 
A a B proběhlo během přejezdu náklad-
ního vozidla přes pokusnou překážku 
(obr. 11). Cílem bylo ověřit velikost 
možného namáhání ještě nevyzrálého 
slabě vyztuženého betonového panelu 
na  nerovných cestách. Jako pokusná 
překážka bylo použito tří prken tloušťky 
30 mm sbitých k sobě, celková výška 
překážky tedy činila 90  mm (obr. 12). 
Na  překážku bylo najížděno rychlostí 
20 km za hodinu. Měření se uskutečnilo 
14 dní po betonáži panelů. 

Maximální změnu tahového po-
měrného přetvoření v  tenzometrech 
v  průběhu sedmi přejezdů přes po-
kusnou překážku lze nalézt pro nej-
více namáhaná místa v tab. 3, kde je 
také stanoveno předpokládané využití 
betonu a výztuže od této změny pře-
tvoření vzhledem k charakteristickým 

hodnotám pevnosti v místech tenzo-
metrů T8, T9, T18 a T19. Je zřejmé, 
že předpokládané využití betonu je 
poměrně nízké, dosahuje maximálně 
12 % tahové pevnosti betonu. Výztuž 
pochopitelně ani při tomto měření 
nebyla výrazně namáhaná – nedošlo 
k její aktivaci. 

MĚŘENÍ  NAMÁHÁNÍ 
V   DŮSLEDKU PŘILNAVOSTI 
POVRCHU PANELU 
K  BETONÁŽNÍMU STOLU
Měření namáhání v  důsledku přilna-
vosti povrchu panelu k  povrchu be-
tonážního stolu bylo zjišťováno pro-
střednictvím měření velikosti síly v  je-
řábovém závěsu potřebné k  odtržení 
stropního panelu o rozměrech 3 870 x 
2 175 x 150 mm od betonážního sto-
lu (obr. 13). Povrch betonážního stolu 
nebyl záměrně před betonáží panelu 
ošetřen odformovacím olejem. Panel 
tedy „přirostl“ k betonážnímu stolu. Byl 
tak simulován extrémní případ, který 
by nastal jen v případě opomenutí pra-
covníků provést ošetření stolu.

V  rámci provedeného experimentu 
byla zjištěna maximální síla v jeřábovém 
závěsu 66,52 kN během odtržení od be-
tonážního stolu, klidová síla v jeřábovém 
závěsu po zvednutí panelu byla 32,1 kN 
(obr.  14). Vypočtená hodnota přilna-
vosti povrchu prefabrikovaného panelu 
a povrchu betonážního stolu tedy čini-
la: qadh = (66,52 – 32,10)/(3,87 x 2,175) 
= 4,09 kN.m-2. Je zřejmé, že se jedná 
o hodnotu vyšší, než předepisuje např. 
předpis [5], příp. jeho česká verze [6]. 
Ten doporučuje pro hladké nenaolejova-
né bednění hodnotu 2 kN.m-2. Zvýšená 
hodnota přilnavosti má poté nepříznivý 
vliv na namáhání kotevních systémů, vá-
zacích prostředků a závěsného zařízení. 

MĚŘENÍ  DYNAMICKÉ SLOŽKY 
ZATÍŽENÍ  PANELŮ BĚHEM 
MANIPULACE
Za  účelem zjištění dynamické složky 
zatížení prefabrikovaných panelů bě-
hem manipulace byla měřena hodnota 
velikosti síly v  jeřábovém závěsu. Pro-
váděla se manipulace dvěma různý-
mi jeřáby (mostovým DEMAG EVKE 
2 x 4 t x 23,4 m ve výrobní hale a auto-
jeřábem GROVE GMK 4070E na stave-
ništi). Při manipulaci mostovým jeřábem 
byly s každým panelem vždy provedeny 
tyto operace: zvednutí panelu z  beto-
nážní formy, prudké vodorovné přemís-
tění panelu, položení panelu na podlož-
ku a  prudké zvednutí panelu. Během 
manipulace autojeřábem na  staveništi 

byly s každým panelem vždy provede-
ny tyto operace: zvednutí panelu z pře-
pravního stojanu, prudké vodorovné 
přemístění panelu, svislé spuštění pa-
nelu a prudké zastavení klesání panelu. 

Ve výrobní hale bylo pomocí mosto-
vého jeřábu manipulováno s následující-
mi prvky: prvek A – nosník o rozměrech 
250 x 250 x 8 500 mm (obr. 15), prvek 
B – nosník o  rozměrech 250 x 250 x 
8 500 mm, prvek C – plný stěnový panel 
o rozměrech 125 x 2 630 x 2 700 mm 
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(obr. 16), prvek D – plný stěnový panel 
o rozměrech 100 x 2 700 x 8 900 mm, 
prvek E – nosník o rozměrech 175 x 500 
x 9 235 mm, prvek F – plný stropní panel 
1 938 x 3 220 x 150 mm. 

Na  staveništi bylo mobilním jeřá-
bem manipulováno s  těmito prvky: 
prvek G – plný stěnový panel o rozmě-
rech 150 x 2700 x 4 435  mm, prvek 
H – stěnový panel o rozměrech 100 x 

2 700 x 5 780 mm se dvěma dveřními 
otvory o  rozměrech 780 x 2 110 mm, 
prvek I – plný stěnový panel o rozmě-
rech 125 x 2  700 x 2  630  mm (obr. 
17), prvek J – stěnový panel opsané-
ho rozměru 150 x 2 700 x 5 290 mm 
s  velkým otvorem o  rozměru 2 900 x 
2 375 mm (obr. 18). 

Průběh naměřené síly v  jeřábovém 
závěsu pro nejvíce dynamicky namá-
hané prvky A  a  I  je  patrný z  obr. 19 
a  20. Statická hodnota velikosti síly 
v jeřábovém závěsu, extrémní hodnota 
síly v jeřábovém závěsu a poměr obou 
hodnot jsou pro všechny typy panelů 
uvedeny v tab. 4. Maximální poměr ex-
trémní hodnoty síly v jeřábovém závě-
su a statické hodnoty síly v jeřábovém 
závěsu v průběhu manipulace panelů 
mostovým jeřábem ve výrobní hale či-
nil 1,25 u prutového prvku A, maximál-
ní poměr v průběhu manipulace pane-
lů mobilním autojeřábem na staveništi 
činil 1,26 u panelu I. Měřením síly v je-
řábovém závěsu v průběhu manipula-
ce mostovým jeřábem ve výrobní hale 
a mobilním jeřábem na staveništi bylo 
zjištěno, že hodnota dynamického 
součinitele zatížení při manipulaci po-
měrně dobře odpovídá hodnotě defi-
nované v předpisech [4] a  [6] (ψdyn = 

1,3) jak pro mostový jeřáb ve výrobní 
hale, tak pro mobilní staveništní jeřáb.

MĚŘENÍ  NAMÁHÁNÍ   V   PŘEPRAV-
NÍCH POPRUZÍCH V   PRŮBĚHU 
PŘEVOZU PANELU NA STAVENIŠTĚ
Stěnový panel šířky 4  350  mm, výšky 
2 600 mm a tloušťky 175 mm byl vložen 
do  stojanu umístěného v  přepravním 
prostoru nákladního vozidla a připevněn 
přepravním popruhem tak, že popruh 
dostatečně přitlačoval panel, a tím i pře-
pravní stojan k podlaze vozidla. Fotogra-
fie zkušebních panelů v přepravních sto-
janech jsou uvedeny na obr. 21, siloměr 
umístěný na přepravním popruhu je zřej-
mý z obr. 22. Panel byl převážen z Třebí-
če do Jihlavy na trase délky cca 46 km. 
Doba měření trvala přes 2 h. Průběh síly 
v  přepravním popruhu v  průběhu zku-
šební jízdy je uveden na obr. 23. Počá-
teční vnesení síly (utažení popruhu) bylo 
provedeno o velikosti 6,05 kN. Tato síla 
se v průběhu měření pochopitelně v dů-
sledku drobných pohybů panelů na autě 
snížila. V průběhu přepravy hodnota síly 
dosahovala maxima 5,10 kN a minima 
4,55 kN. Poměr maximální a minimální 
hodnoty síly v přepravním popruhu činil 
1,12. Naměřené hodnoty jsou též důle-
žité z hlediska výběru správné velikosti 
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21
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19 Síla v jeřábovém závěsu v průběhu 
manipulace s prvkem A 20 Síla 
v jeřábovém závěsu v průběhu manipulace 
s prvkem I 21 Stěnové panely umístěné 
v přepravním stojanu 22 Siloměr instalovaný 
na přepravním popruhu 23 Průběh síly 
v přepravním popruhu v průběhu zkušební 
jízdy  ❚  19 Force in the lifting sling during 
handling with panel A 20 Force in the 
lifting sling during handling with panel I  
21 Wall panels tied to the transport frame  
22 Dynamometer installed to the ratchet 
strap 23 Course of the force in the ratchet 
strap during the test drive

Tab. 4 Síla v jeřábovém závěsu v průběhu manipulace s panely  ❚   
Tab. 4 Force in the lifting sling during handling with the panels

Prvek Hala/stavba
Statická síla Fs 

v závěsu
[kN]

Extrém síly Fe               
v závěsu

 [kN]

Poměr 
Fe/Fs

prvek A hala 10,40 13,01 1,25
prvek B hala 10,40 12,89 1,24
prvek C hala 21,50 25,31 1,17
prvek D hala 26,30 29,38 1,12
prvek E hala 10,10 11,50 1,14
prvek F hala 22,50 27,35 1,22
prvek G stavba 42,20 48,61 1,15
prvek H stavba 30,40 32,19 1,06
prvek I stavba 22,00 27,68 1,26
prvek J stavba 28,70 32,60 1,14
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betonu, ale obecně i pro panely stropní,
•  hodnota dynamické složky zatížení pa-

nelu, který je umístěn na jeřábu, odpo-
vídala hodnotám udávaných v [4] a [6],

•  namáhání přepravních popruhů 
v průběhu převozu panelu na stave-
niště bylo zjištěno na úrovni cca 6 kN. 
Používaný popruh tak při správném 
použití poskytuje dostatečnou bez-
pečnost při přepravě panelů. 
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popruhu a  způsobu uvázání panelu. 
V našem případě byla výrobcem dekla-
rovaná únosnost popruhu 50 kN, tedy 
dostatečná vzhledem k velikosti namě-
řených sil.

ZÁVĚR
Navržený experimentální program 
ověřil některá specifika výroby a pře-
pravy slabě vyztužených panelů na-
vržených dle doporučení [1]. Pro náš 
případ byly zjištěny následující závěry: 
•   během vyjmutí panelu z betonážního 

stolu byl beton namáhán na  úrovni 
cca 20  % tahové pevnosti betonu. 
Obdobně nízké namáhání (do 12 % 
tahové pevnosti betonu) bylo změře-
no během přejezdu nákladního auta 
s panelem přes překážku. Při správné 
manipulaci by tedy tyto stavy neměly 
být příčinou vzniku trhlin v panelech,

•  hodnoty přilnavosti panelu k betonáž-
nímu stolu byly změřeny vyšší, než 
udává [4]. Je z toho zřejmý jasný po-
žadavek na správné ošetření povrchu 
betonážního stolu odformovacím ole-
jem. Má to jinak za následek zvýšené 
namáhání úchytů, vázacích prostředků 
apod. To pochopitelně platí nejen pro 
stěnové panely ze slabě vyztuženého 
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