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Širšímu využití kompozitních výztuží v  sou-

časnosti brání především omezené množ-

ství dostupných informací o jejich dlouhodobé 

spolehlivosti. Článek se proto touto klíčovou 

oblastí, která přímo ovlivňuje návrh a využití 

těchto moderních materiálů v  praxi, hlouběji 

zabývá a významně rozšiřuje stručné infor-

mace uvedené v [1]. Důraz je přitom kladen 

na dnes nejrozšířenější kompozitní výztuže ze 

skleněných vláken (GFRP), jejichž vlastnosti 

jsou negativně ovlivněny především vysokým 

pH prostředí, teplotou a  typem/délkou půso-

bícího zatížení. Při návrhu tak musí být uváže-

no nejen krátkodobé chování kompozitu, ale 

především očekávaná životnost konstrukce 

a tomu odpovídající dlouhodobé návrhové 

charakteristiky. V textu jsou prezentovány dílčí 

výsledky degradačních testů, které byly dopo-

sud získány v průběhu řešení výzkumného pro-

gramu realizovaného na  Ústavu betonových  

a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně, který 

se danou problematikou zabývá. Článek volně 

navazuje na předchozí uveřejněné příspěvky [1] 

a [2] o návrhu a použití kompozitních materiálů 

v betonových konstrukcích. ❚    Wider appli-

cation of composite reinforcement has been 

currently hampered by insufficient amount 

of available information on their long-term 

reliability. This article focuses more deeply on 

this crucial area which directly influences the 

design and use of these modern materials in 

practice and, therefore, significantly extends 

brief information presented in [1]. The glass 

fibre reinforced polymer (GFRP) bars, the most 

widely used inner composite reinforcement 

nowadays, are addressed in more detail. Its 

properties are negatively affected by high pH, 

temperature and type of load and its dura-

tion. Within the design, not only short-term 

behaviour but also the expected lifetime of 

structure and, thus, corresponding long-term 

reinforcement properties must be considered. 

Partial results of the degradation tests, which 

have been obtained during the solution of  

a research program implemented at the 

Institute of Concrete and Masonry Structures 

of the Brno University of Technology, are pre-

sented in the article. The article follows-up on 

the previously published contributions [1] and 

[2] in the field of design and usage of compos-

ite materials in concrete structures.

Podíl využití kompozitních výztuží při 
návrhu betonových konstrukcí vysta-
vených vysoce agresivnímu prostředí 
se v posledních letech celosvětově zvy-
šuje. Je to způsobeno především ros-
toucími náklady na  spolehlivý provoz 
a údržbu stávajících konstrukcí a  také 
snižující se cenou těchto materiálů. 
Ve středoevropském regionu je dostup-
ná celá řada produktů, většinou na bázi 
skleněných vláken (GFRP výztuž), které 
projektantovi umožňují provést alterna-
tivní návrh s využitím tohoto odolného 
materiálu. Perspektivní oblastí pro jeho 
využití jsou především prvky přímo vy-
stavené povětrnosti, chloridům, zákla-
dové konstrukce v agresivním prostředí 
apod. Značnou výhodu poskytují kom-
pozitní výztuže též při návrhu speciál-
ních konstrukcí, na  něž jsou kladeny 
nároky např. z hlediska průchodu elek-
tromagnetického vlnění či nízké elek-
trické a tepelné vodivosti.

Pozitiva využití tohoto materiálu 
jsou dnes odborné veřejnosti většinou 
již známa a  lze je najít v mnoha pub-
likacích a  též v  produktových listech 
výrobců. Základní charakteristiky byly 
stručně uvedeny např. v  [1] nebo [3]. 
S ohledem na poměrně krátkou historii 
využití kompozitních výztuží ve stavební 
praxi se však jako klíčové pro jejich širší 
využití jeví možnost spolehlivé predikce 
očekávaného dlouhodobého chování, 
které je zásadní pro bezpečný návrh 
konstrukce. Je třeba podot knout, že 
ne všichni výrobci/dodavatelé kompo-
zitních výztuží tyto dlouhodobé charak-
teristiky projektantovi poskytují, byť se 
jedná o zcela zásadní údaje i z hledis-
ka prokázání kvality výrobku. Z tohoto 
důvodu se článek touto problematikou 
podrobněji zabývá a  čtenáře upozor-
ňuje na skutečnosti, které dlouhodobé 
vlastnosti kompozitu ovlivňují. S  ohle-
dem na současné rozšíření výztuží pře-
devším na bázi skleněných vláken, kte-
ré je dáno jejich nižší pořizovací cenou, 
jsou uvedené informace cíleny zejména 
na tento typ kompozitní (FRP) výztuže.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ  
Ž IVOTNOST FRP VÝZTUŽE
Z  hlediska bezpečného návrhu kom-
pozitních výztuží je důležité zohlednit, 
že i přes svoji vynikající odolnost proti 

např. elektrochemické korozi není ten-
to materiál vůči vnějším vlivům zcela 
inertní a  dochází, shodně s  dalšími 
materiály, k  jeho postupné degradaci. 
Toto platí právě především pro GFRP 
výztuž ([1] nebo např. [4]); významně 
méně pak pro výztuže na bázi uhlíko-
vých vláken (CFRP). 

Pro výstižný popis časově závislé-
ho chování kompozitu je nutno uvážit 
míru aplikovaného zatížení,  jeho typ 
(stálé, nahodilé, cyklické, mimořád-
né), dále vliv vlhkosti, teploty a alkality 
okolního prostředí (zejména v případě 
GFRP výztuže) a především požadova-
nou životnost navrhované konstrukce. 
Důležitým požadavkem může být též 
případné prokázání požární odolnosti 
konstrukce (např. v tunelovém ostění). 
Tato problematika byla stručně zmíně-
na v [1] a bude podrobněji prezentová-
na v některém z budoucích textů.

Dlouhodobě působící zatížení – 
dotvarování výztuže
FRP výztuže vystavené dlouhodobému 
působení zatížení vykazují nárůst defor-
mace v  čase – dochází k  jejich dotva-
rování (uváděno též i  jako „creep“ vý-
ztuže) – a při hladinách zatížení nižších 
nežli je jejich krátkodobá tahová pevnost 
ve  směru vláken, mohou náhle selhat. 
Pro definovanou hladinu dlouhodobě 
působícího zatížení tak musí být zajiště-
no, že nedojde k náhlému porušení/pře-
tržení výztuže před dosažením plánova-
né životnosti konstrukce (při současném 
zohlednění podmínek expozice).

Průběh dotvarování v  čase lze 
u  kompozitních výztuží idealizovaně 
rozdělit do tří fází. Po vnesení zatížení 
a  tomu odpovídající okamžité elastic-
ké deformaci proběhne během krát-
kého časového intervalu po  zatížení 
konstrukce časově závislá deforma-
ce s  klesající intenzitou. Ta je způso-
bena redistribucí působícího zatížení 
z  „měkké“ matrice na  nosná vlákna 
a  je pro nízké hladiny přetvoření vrat-
ná [4]. Pro kompozitní materiály s vy-
sokým podílem vláken je velikost pře-
tvoření od dotvarování v této fázi nízká 
[16]. Druhá – stabilní – fáze dotvaro-
vání je charakterizována velmi pozvol-
ným nárůstem přetvoření po  dlouhou 
dobu, kdy chování vzorku dominantě 
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ovlivňují nosná vlákna. V  této oblasti 
by se optimálně navržená FRP výztuž 
měla pohybovat po  celou dobu její 
životnosti. Dostane-li se dotvarová-
ní výztuže do  terciální fáze, nastane 
prudký nárůst deformace, jenž vyústí 
v  náhlé křehké selhání vláken kom-
pozitu. Závislost přetvoření výztuže 
na aplikované hladině zatížení je dobře 

patrna z obr. 1, jenž zobrazuje typický 
záznam zkoušek vzorků GFRP výztuží.

Z obr. 1 je patrno, že z hlediska bez-
pečného dlouhodobého návrhu FRP 
výztuže je hladina působícího zatížení 
zásadní. Vzorky zatížené pouze o  cca 
10 % nižší hladinou působícího zatížení 
vykazují řádově vyšší životnost. Je tak 
zřejmá nutnost definovat (a  při návr-

hu uvážit) takové hodnoty dlouhodobě 
působícího zatížení (tj. stanovit poměr 
dlouhodobě působícího zatížení k  jed-
norázové únosnosti), aby se po  dobu 
plánované životnosti konstrukce nedo-
stala výztuž do třetí fáze a nedošlo tak 
k jejímu náhlému/křehkému porušení.

V  rámci rozsáhlého experimentálního 
programu realizovaného na  FAST VUT 
v  Brně byly dlouhodobě působícímu 
zatížení vystaveny vzorky GFRP výztuží 
vyrobené z vinylesterové pryskyřice (VE) 
a  ECR vláken (chemicky odolné sklo), 
povrchová úprava prutů byla provedena 
opískováním. Technické řešení zkoušky 
a  detail zkušebního zařízení s  osazený-
mi vzorky (test bez vlivu alkálií) je patrný 
z obr. 2. V průběhu testů byl prováděn 
kontinuální záznam přetvoření (typický 
příklad na obr. 1), měřena vnášená síla, 
okolní teplota a čas působení definované 
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1 Závislost životnosti vzorku na hladině působícího napětí, vzorky: GFRP výztuž s VE matricí a ECR 
skleněnými vlákny 2 Dlouhodobé zkoušky GFRP výztuží se zatížením bez vlivu alkalického prostředí, 
zkušební zařízení s osazenými vzorky a instrumentací 3 Závislost mezní působící tahové pevnosti 
na logaritmu času (log), vzorky GFRP (ø 10 mm, VE matrice, ECR vlákna) 4 a) Referenční GFRP výztuž 
uložená v laboratorním prostředí na vzduchu, b) GFRP výztuž uložená 365 dní v alkalickém roztoku při 
teplotě 40 °C 5 GFRP výztuž uložená v alkalickém roztoku, 20 °C: a) zvětšeno 50x, b) zvětšeno 200x  
❚  1 Dependence of sample life on stress level applied, specimens: GFRP reinforcement with VE matrix 
and ECR glass fibres 2 Long-term experiments of GFRP reinforcement without the effect of alkaline 
environment, test configuration with specimens and instrumentation 3 Dependence of the ultimate 
tensile strength on the logarithm of time, GFRP specimens (diameter 10 mm, VE matrix and ECR fibres) 
4 a) Reference specimen of the GFRP-E reinforcement stored in laboratory environment exposed to air, 
b) specimen of the GFRP-E reinforcement stored 365 days in alkaline solution at 40 °C 5 Specimen of 
the GFRP-E reinforcement immersed in alkaline solution, 20 °C: a) magnified 50x, b) magnified 200x) 
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hladiny zatížení (podrobněji např. [12]). 
Dosud získané výsledky jsou zob-

razeny ve formě závislosti působícího 
zatížení na logaritmu času (jako 100 % 
je uvážena mezní únosnost stanovená 
z jednorázové/krátkodobé zatěžovací 
zkoušky vzorků, krátkodobá střední 
tahová pevnost cca 820 MPa a mo-
dul pružnosti 49 GPa, obr. 3). Z grafu 
je velmi dobře patrno, že při snižující 
se intenzitě působícího dlouhodobé-
ho zatížení dochází k prodloužení ži-
votnosti vzorku (tj. času do přetržení) 
přibližně lineárně při uvážení logarit-
mického zobrazení časové osy. Přes-
nost zvoleného lineárního modelu je, 
i  přes zohlednění nahodilosti výroby 
díky zařazení vzorků z  různých vý-
robních sérií, a  tím i  zohlednění vyš-
šího variačního koeficientu výsledků 
krátkodobé tahové pevnosti vzorků, 
dostatečná (index spolehlivosti R2 = 
0,86; index korelace 0,93).

Vliv alkality, vlhkosti okolního 
prostředí a teploty
Alkalické prostředí betonu působí 
na skleněná vlákna degradačně, což se 
projevuje snížením jejich mechanických 
charakteristik [11]. Bariéru pronikání al-
kalických iontů k nosným vláknům tvoří 
použitá matrice (VE či epoxidová prys-
kyřice (EP), pro dlouhodobé aplikace 
by neměly být využívány polyesterové 
matrice). Schopnost polymerních matric 
zajistit ochranu proti alkáliím je u GFRP 
výztuží klíčová. Pokud agresivní médium 
pronikne přes matrici k vláknům, způso-
buje jejich křehnutí a snížení mezní taho-
vé pevnosti (např. [5], [6] nebo [10]). Uhlí-
ková vlákna (CFRP výztuž) nejsou na pů-
sobení alkálií citlivá [7]. Alkálie rozpuštěné 
ve vodě však poškozují i rozhraní vlákno/
pryskyřice, což vede ke zhoršení vlast-
ností kompozitu v podélném směru (toto 
chování pravděpodobně způsobuje růst 
produktů hydratace na povrchu vláken 
[4]). Z uvedeného vyplývá, že z hlediska 

degradace je zásadní přítomnost vody, 
tj. vlhkost daného prostředí.

Zvýšená teplota okolního prostředí 
působí jako akcelerační faktor probíha-
jících chemických dějů (např. [8], [9]). 
Při návrhu je proto nezbytné uvážit, jaké 
teplotě bude konstrukce v průběhu její 
životnosti vystavena (v článku jsou před-
pokládány běžné podmínky aplikace, tj. 
teplota nedosahuje hodnot blízkých tep-
lotě skelného přechodu matrice Tg [1]).

Je třeba upozornit na skutečnost, že 
uvážení střední roční teploty při určení 
dlouhodobé tahové pevnosti dle [16] 
(s ohledem na nelineární závislost mezi 
působící teplotou a  rychlostí degrada-
ce) může vést k významnému podhod-
nocení míry degradace. Dle [15] je jako 
první přiblížení doporučeno uvážit vztah:
 
                                                (1)

kde trep značí teplotu uváženou pro 
stanovení míry degradace (tj. přípust-

ného zatížení prvku s ohledem na pro-
středí a požadovanou životnost) a tmin, 
resp. tmax, minimální/maximální oče-
kávanou teplotu. Při návrhu je proto 
vhodné rozlišit typ navrhovaného prv-
ku, tj. zohlednit expozici prvku s ohle-
dem na oslunění a rovněž případně vzít 
v úvahu jeho tloušťku či velikost krycí 
vrstvy, neboť např. GFRP výztuž v ten-
kém fasádním dílci bude vystavena 
vyšším teplotám než např. v  případě 
použití v základové konstrukci.

Pro stanovení míry degradace 
GFRP výztuže alkáliemi se obvykle po-
užívá několik typů urychlených zkou-
šek, které obecně využívají principu 
ponoření výztuží do alkalických rozto-
ků za  současného působení zvýšené 
teploty, která slouží jako akcelerační 
faktor – tzv. urychlené testy (např. [8], 
[9], resp. [19], [21] a [24]). Teoretickým 
základem predikce dlouhodobých 
vlastností při působení zvýšené (akce-
lerující) teploty je Arrheniova rovnice, 
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ze které lze odvodit, že zvýšení teplo-
ty okolního prostředí vede ke  zvýšení 
rychlosti degradace. Volba příliš vy-
soké teploty okolního prostředí však 
může vést k nereálné degradaci vzor-
ku, a  tím i  k  výraznému podhodno-
cení životnosti [9]. Vždy je tedy nutno 
zohlednit limitující fyzikální vlastnosti 
testované FRP výztuže (např. teplotu 
skelného přechodu Tg).

U  provedených experimentů byla 
zjišťována míra degradace GFRP vý-
ztuže při vystavení vysoce alkalickému 
roztoku dle [19], který simuluje prostře-
dí betonu, v němž se výztuž v průběhu 
své životnosti nachází. Testována byla 
výztuž ø 10 mm (hodnota bez povrcho-

vé vrstvy křemičitého písku) dvou typů 
– s vlákny ECR a AR (alkalirezistentní-
mi). Jako matrice byla u obou typů vý-
ztuže použita vinylesterová pryskyřice. 
Cílem provedených experimentů bylo 
především kvantifikovat míru degrada-
ce v definovaných expozičních časech. 
Všechny testované vzorky byly uloženy 
v nádobách v roztoku o teplotě 20, 40 
a 60 °C. Průběžně bylo prováděno kon-
trolní měření teploty a pH roztoků, při-
čemž hodnoty se u všech sledovaných 
uložení vzorků pohybovaly v  intervalu 
12,7 až 13.

Zřetelný rozdíl v povrchové struktuře 
vzorků uložených v  alkalickém roztoku 
a  referenčních vzorků na  vzduchu je 
patrný z  obr.  4. Degradovaný povrch 
s  odhalenými vlákny po  expozici 365 
dní v roztoku o teplotě 20 °C je zřejmý 
z  obr.  5. Po  vyjmutí z  lázně a  očištění 
byly provedeny trhací zkoušky a zjištěna 
zbytková tahová pevnost (celkem bylo 
testováno více než 175 ks vzorků GFRP 
výztuže). Získané výsledky jsou graficky 
prezentovány na obr. 6 (střední hodnota 
tahové pevnosti včetně směrodatné od-
chylky, zelená – AR sklo, červená – ECR 
sklo), resp. na  obr.  7 (modul pružnosti 
vzorku včetně směrodatné odchylky, 
zelená – AR sklo, červená – ECR sklo).

Z  uvedených výsledků je dobře pa-
trný úbytek tahové pevnosti v závislosti 
na době expozice, a to pro oba typy vlá-
ken. Vzorky s AR vlákny vykazovaly leh-
ce vyšší procentuální úbytky oproti vzor-
kům s ECR vlákny. AR vlákna by však 
pro GFRP výztuž neměla být používána. 
Jsou určena především pro přímou apli-
kaci do betonu a v dlouhodobém časo-
vém horizontu celistvý profil kompozitní 
výztuže spíše poškozují. Tuto skuteč-
nost potvrzují např. výsledky dosažené 
při zkouškách soudržnosti [13].

Je nutno upozornit i  na  poměrně 
velký rozptyl získaných výsledků ta-
hové pevnosti, kdy variační koeficient 
u  některých testovaných konfigurací 
přesahuje hodnotu 0,1. Tento rozptyl 
je významně vyšší než u  referenčních 
vzorků. Modul pružnosti nebyl pro 
žádný z testovaných expozičních časů 
a teplot zásaditým prostředím podstat-
ně ovlivněn. Výsledky oscilují kolem 
střední hodnoty odpovídající počáteční 
(referenční) hodnotě s malým variačním 
koeficientem (obr. 7).

Degradace FRP výztuže 
ve skutečném prostředí betonové 
konstrukce – kombinovaný vliv 
působícího zatížení, alkality, 
vlhkosti a teploty
Je zřejmé, že v  betonové konstruk-
ci jsou kompozitní výztuže vystaveny 
dlouhodobému působení zatížení při 
souběžném vlivu okolního prostředí, 
které především na GFRP výztuž půso-
bí degradačně (teplota, vlhkost, alkalita 
prostředí). Realistické, a tedy i výstižné 
hodnoty je proto vhodné získat z kom-
binovaných dlouhodobých testů, které 
veškeré tyto vlivy zohledňují, a  nikoliv 
v  rámci oddělených testů, jejichž vý-
sledky jsou následně superponovány. 
Tento postup je doporučován i v zahra-
ničních studiích (např. [14]). 

Uvedeným způsobem byly testo-
vány výztuže typu GFRP s  ECR vlákny 
a  VE  matricí o  střední tahové pevnos-
ti cca 820  MPa a  modulu pružnos-
ti 49  GPa. Zkoušky byly realizovány 
na vzorcích výztuže průměru 10 mm vy-
stavených různým hladinám působícího 
zatížení a  teplotě 20, 40 a 60 °C (úrov-
ně aplikovaného zatížení jsou patrny ze 
svislé osy grafu na obr. 9). Střední část 
vzorků mezi koncovkami byla opatřena 
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9 10

6 Závislost pevnosti v tahu GFRP výztuže 
na expoziční době a teplotě prostředí; ECR 
vlákna – červená, AR vlákna – zelená 7 Závislost 
modulu pružnosti GFRP výztuže na expoziční 
době a teplotě prostředí; ECR vlákna – 
červená, AR vlákna – zelená 8 Vzorek GFRP 
výztuže s osazenou nádobkou s alkalickým 
roztokem: a) celkový pohled na vzorek, b) detail 
nádobky s alkalickým roztokem 9 Dlouhodobá 
tahová zkouška GFRP výztuže (ECR vlákna, 
VE matrice) s vlivem alkalického prostředí – čas 
v logaritmickém měřítku (ln) 10 Závislost životnosti 
na očekávané míře zatížení prvku, creep + 
alkalické prostředí (GFRP výztuž s ECR vlákny 
a VE matricí)  ❚  6 Dependence of tensile strength 
of GFRP reinforcement on exposure time and 
temperature of alkaline solution; GFRP-E – red, 
GFRP-AR – green 7 Dependence of GFRP 
reinforcement elasticity modulus on exposure time 
and temperature of alkaline solution; GFRP-E – 
red, GFRP-AR – green 8 Specimen of the GFRP 
reinforcement equipped with alkaline solution 
container: a) overview of the specimen, b) detail of 
the alkaline solution container  
9 Long-term tensile test of GFRP reinforcement 
(ECR fibres, VE matrix) with the influence of alkaline 
environment – time in logarithmic scale (ln)  
10 Dependence of the specimen life on the 
expected load level, creep + alkaline solution (GFRP 
reinforcement with ECR fibres and VE matrix)
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nádobkou s  alkalickým roztokem, který 
simuloval okolní prostředí betonu. Vzorek 
osazený ve  zkušebním zařízení (včetně 
nádobky s roztokem) je patrný z obr. 8.

Získané závislosti teploty, hladiny 
působícího zatížení a času do porušení 
vzorku jsou uvedeny na obr. 9 (časová 
osa je zobrazena v  logaritmickém mě-
řítku). Z  grafu je dobře patrno, že při 
snižující se intenzitě působícího zatížení 
dochází k prodloužení času do poruše-
ní vzorku přibližně lineárně při uvážení 
logaritmického zobrazení časové osy. 
Je zřetelný též faktor působící teploty 
alkalického roztoku.

Na  obr.  10 je zobrazena získaná 
výsledná závislost mezi logaritmem 
času a hladinou aplikovaného zatížení 
pro teplotu prostředí 20  °C (výsledky 
získané pro vyšší teploty byly upra-
veny o  stanovený akcelerační faktor). 
Nejdelší čas expozice přímo testova-
ného vzorku odpovídá cca 13 400 h. 
Výsledná aproximace pro teplotu okol-
ního prostředí 20 °C má index spoleh-
livosti cca R2 = 0,89, což lze považo-
vat s  ohledem na  přesnost predikce 
za dostatečné. 

Získaná lineární závislost byla extra-
polována pro životnost konstrukce cca 
100 let. Mezní zatížení (platí pro testo-
vanou GFRP výztuž) pro dosažení této 
požadované životnosti je cca 27,5 %. 
Výsledek je extrapolován na  základě 
středních hodnot sledovaných veličin 
při teplotě okolního prostředí 20  °C 
a pH prostředí > 12,5. Návrhová hod-
nota, která by měla být použita pro po-
souzení odolnosti konstrukce v mezním 
stavu, musí být dále vyhodnocena sta-
tisticky. Do grafu je vynesena i očeká-
vaná závislost pro expozici v prostředí 
o teplotě 10 °C (modře), které je blízké 
střední roční teplotě v  ČR. Ta je však 
pouze informativní.

STANOVENÍ  NÁVRHOVÉ 
DLOUHODOBÉ ÚNOSNOSTI  FRP 
VÝZTUŽE DLE DOSTUPNÝCH 
PODKLADŮ
Působení okolního prostředí negativně 
ovlivňuje především tahovou únosnost 
GFRP výztuží. Modul pružnosti není zá-
sadně ovlivněn. Idealizovaný návrhový 
diagram, jenž toto chování výztuže zo-
hledňuje, proto může být uvážen např. 
dle obr. 11 [3].

Zjednodušeně lze celý problém ur-
čení dlouhodobé únosnosti kompozitu 
definovat jako potřebu volby vhodné-
ho součinitele redukujícího jednorázo-
vou (okamžitou) únosnost s  ohledem 
na očekávané okrajové podmínky, kte-
rým bude výztuž vystavena po  dobu 
životnosti stavby. Při jeho určení by tak 
mělo být zohledněno především:
•   materiál navržené FRP výztuže 

(GFRP, CFRP, typ matrice, povrchová 
úprava aj.),

•   požadovaná životnost (dočasná, trva-
lá aplikace),

•   uvážení expozice (vnitřní/vnější pro-
středí, vlhkost, teplota, pH okolního 
prostředí),

•   typ působícího zatížení (statické, dy-
namické, cyklické/únavové; poměr 
velikosti stálého/nahodilého zatížení),

•   geometrie výztužného elementu (prů-
měr výztuže, přímá/ohnutá GFRP vý-
ztuž),

•   případné další faktory ovlivňující cho-
vání kompozitu v čase (fáze výstavby, 
změny namáhání apod.).
Příslušné postupy pro stanovení 

dlouhodobé tahové pevnosti lze nalézt 
např. v  [16] až [23], přičemž uvedeny 
jsou pouze nejrozšířenější. Omeze-
ní jsou často velmi přísná a pro řadu 
kompozitních výztuží devalvující, jed-
notlivé přístupy (modely) navíc vyka-
zují velký rozptyl získaných hodnot, 

přičemž některé nemají přímou návaz-
nost na skutečné chování výztuže.

Přístup dle ACI 440.1R-15 [18]  
a CSA 806-12 [21]
Směrnice ACI 440.1R-15 [18] omezuje 
dlouhodobě působící tahové zatížení 
pro GFRP výztuž na  20  % zaručené 
(návrhové krátkodobé) pevnosti (hod-
noty pro další typy výztuže v [18] nebo 
[1]). Při zohlednění environmentálního 
součinitele CE klesá maximální přípust-
ná hodnota dlouhodobě působícího 
zatížení na  14, resp. 16 %. Tyto hod-
noty jsou určeny bez přímé návaznos-
ti na  oblast aplikace a  požadovanou/
předpokládanou životnost konstrukce. 
Dle názoru autorů však tento postup 
plně nezohledňuje vlastnosti moderních 
GFRP výztuží, které dosahují vysokých 
krátkodobých tahových pevností a vy-
kazují i dobré chování při dlouhodobém 
zatěžování. Tato skutečnost se plně 
projevuje v nesouladu [18] se zkušební 
ACI 440.3R-12 [19]. 

Doporučení [19] odděluje creepo-
vé zkoušky (část B.8) a odolnost proti 
alkáliím (část B.6). Při využití postupu 
B nebo C popsaného v části B.6 [19] 
(zkoušky v alkalickém prostředí – roztok 
či plně nasycený beton o teplotě 60 °C 
– s  vlivem působícího zatížení) se do-
poručuje testovat vzorky s aplikovaným 
zatížením vyvozujícím přetvoření 2  ‰ 
po dobu maximálně šest měsíců. Ná-
sledně má být zjištěna zbytková tahová 
únosnost. Při uvážení typických charak-
teristik v  současnosti na  trhu dostup-
ných GFRP výztuží poslední generace 
(modul pružnosti 50 až 60 GPa, krát-
kodobá tahová pevnost > 1 000 MPa) 
je předpoklad mezního dlouhodobého 
přetvoření 2  ‰ nedostatečný, neboť 
není v  souladu s  uvedeným limitním 
zatížením dle [18] (při uvážení minimál-
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11 Idealizovaný návrhový diagram FRP výztuže (ve směru vláken) 
(zdroj: [3]) 12 Návrhová dlouhodobá tahová pevnost dle vztahu (2) 
a (4) pro různé hodnoty R10 a n = 3, resp. n = 4 13 Závislost hodnoty 
environmentálního redukčního součinitele  a dlouhodobé návrhové 
tahové pevnosti ffd

LT na hodnotě redukce pevnosti za dekádu R10 
a velikosti exponentu n  ❚  11 Idealized stress-strain diagram of FRP 
reinforcement (in fibre direction) (source: [3]) 12 Design value of the 
long-term tensile strength according to (2) and (4) for different values of 
R10, n = 3 and n = 4 respectively 13 Dependence of the environmental 
strength reduction factor ηenv,t and the long-term design tensile strength 
ffd

LT on the value of the strength reduction per decade R10 and the value 
of exponent n
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ních 14 % bude výztuž dlouhodobě na-
vržena cca na 140 MPa, testována je 
však pouze na hladině maximálně 100 
až 120 MPa). Kvůli zvolené nízké hod-
notě zatížení je navíc pravděpodobné, 
že po dobu testu nedojde k poškození 
jednotlivých vláken a  zbytková únos-
nost vzorku bude blízká počáteční  . 

Norma CSA  806-12 [21] limituje 
mezní protažení GFRP výztuže od dlou-
hodobě působících zatížení maximálně 
2  ‰ (jako limit je v  [21] uvážena též 
hodnota 25  % z  krátkodobé návrho-
vé hodnoty tahové pevnosti). Oproti 
tomu norma CSA 807-10 [22], která 
definuje požadavky na  testování FRP 
výztuží, požaduje při degradačních 
dlouhodobých testech zajistit protaže-
ní testovaného vzorku 3  ‰ po  celou 
dobu zkoušky (tři měsíce) a  následně 
stanovit zbytkovou únosnost. Předpisy 
[21] a [22] jsou v tomto případě kompa-
tibilní. Uvedený postup díky pevně de-
finovaným hodnotám přetvoření ovšem 
neumožňuje širší využití výztuží, což je 
limitující především u  kompozitů s  vy-
sokými počátečními pevnostmi. 

Z  uvedeného je dobře patrno, že 
ke stanovení dlouhodobých charakteris-
tik FRP výztuže dle ACI i CSA jsou určeny 
oddělené zkoušky stanovující dotvarová-
ní (creep) výztuže a odolnost vůči alkáliím 
(byť oba přístupy při této zkoušce umož-
ňují zahrnout vliv působícího zatížení). 
S ohledem na skutečné působení výztuž-
ných prutů v konstrukci je tento přístup 
diskutabilní a  nemusí poskytovat reá lný 
obraz o  očekávaném chování prvku. 
Uvedené postupy též nejsou v  souladu 
se semipravděpodobnostním přístupem 
využívaným v EN normách.

Zkoušky dlouhodobých vlastností 
GFRP výztuží dle  
ISO 10406-1 (2015) [24]
Zkoušky GFRP výztuže by v ČR měly 
být prováděny v souladu s platnou nor-

mou ISO 10406-1 z  roku 2015 [24]. 
Tato (shodně s  [19] a  [21]) odděluje 
zkoušky odolnosti výztuže v alkalickém 
prostředí a  testy dotvarování (creepu) 
výztuže. V  případě testů v  alkalickém 
prostředí jsou definovány požadavky 
na pH a teplotu roztoku (pH vyšší než 
13, teplota 60 °C), délku trvání zkoušky 
(jeden měsíc), avšak není přesně spe-
cifikován požadavek na souběžné pů-
sobení tahového napětí ve  vzorku. Je 
pouze uvedeno, že by měl být vzorek 
(je-li třeba) v průběhu zkoušky zatížen 
např. na „hodnotu odpovídající navrže-
nému zatížení FRP výztuže“ ([24], člá-
nek 11.2.4). Tato vágní formulace je dle 
názoru autorů nedostatečná a  určení 
souběžně působícího napětí ve výztuži 
tak závisí na uvážení zkušebny či pro-
jektanta, což může dále prohlubovat 
nejistotu při návrhu. 

Stanovení dlouhodobé únosnosti 
GFRP výztuže dle fib Bulletin  
No. 40 [16]
V [16] je navržen postup k určení mez-
ního dlouhodobě přípustného napětí, 
který zohledňuje/kvantifikuje vliv jednot-
livých degradačních činitelů (vlhkost, 
teplota či požadovaná délka životnos-
ti konstrukce). Tím, na  rozdíl od  [18] 
a [21], umožňuje stanovit hodnotu lépe 
odpovídající podmínkám, kterým bude 
výztuž po  dobu své životnosti vysta-
vena. Návrh, jenž vychází z degradač-
ních zkoušek daného typu výztuže, tak 
ve svém důsledku dovoluje více využít 
potenciál navrhované FRP výztuže. 
Tento postup však klade zvýšené ná-
roky na experimentální program a jeho 
robustnost.

Návrhová dlouhodobá hodnota ta-
hové pevnosti výztuže ffd

LT pro poža-
dovanou životnost konstrukce se sta-
noví jako charakteristická krátkodobá 
pevnost ffk0 (určená v  souladu s  [25]) 
redukovaná součinitelem expozice 

prostředí ηenv,t a  materiálovým souči-
nitelem γf dle vztahu:
 
                                                        (2)

Zásadní pro spolehlivé určení požado-
vané dlouhodobé pevnosti je součinitel 
ηenv,t. Ten může být při znalosti charak-
teristické hodnoty pevnosti výztuže vy-
stavené agresivnímu prostředí a zatíže-
né po dobu 1 000 h (ffk1000h) stanoven 
ze vztahu:

 
                                                                                                                                    

(3)

kde R10 značí pokles únosnosti vzorku 
za  dekádu na  logaritmickém měřítku 
a  exponent n zohledňuje vliv okolní-
ho prostředí (výpočet exponentu n je 
uveden v  [16] a  též v  [2]). Je nezbyt-
né upozornit na skutečnost, že při ur-
čení součinitele n je třeba brát zřetel 
na podmínky, při kterých byla hodnota 
R10, resp. ffk1000h experimentálně zís-
kána. Zásadní je teplota, druh výztuže 
a  typ alkalického prostředí (alkalický 
roztok, plně nasycený beton apod.). 
Pokud tyto podmínky nejsou při návrhu 
známy, měla by být uvážena konzer-
vativní hodnota. Běžné GFRP výztuže 
vykazují obvykle pokles za dekádu cca 
25 %, u GFRP výztuže poslední gene-
race s  vysokou kvalitou výroby je pak 
možno očekávat R10 = cca 15 %. 5% 
redukci únosnosti za dekádu je možno 
oproti tomu uvažovat pouze u  uhlíko-
vých CFRP kompozitů (např. [15], [16]).

V  případě, že není známa dlouho-
dobá únosnost FRP výztuže v tahu pro 
čas 1 000 h ffk1000h, může být dle [16] 
využit vztah:
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Vztah (4) ale vždy nemusí vést 
k  výstižným (tedy ani bezpečným) 
hodnotám. Z  hlediska optimálního 
návrhu GFRP výztuže je proto vhod-
né, aby byl výrobce schopen projek-
tantovi hodnotu dlouhodobé (alespoň 
1 000 h teplotně neurychleného testu 
v  definovaném alkalickém prostředí) 

přímo měřené tahové pevnosti výztu-
že poskytnout. Testy by měly být vždy 
prováděny nezávislou institucí. Doba 
cca 1  000  h pro upřesnění predikce 
se autorům článku jeví jako dostateč-
ně dlouhá s  ohledem na  spolehlivost 
získaného výsledku a zároveň se zdá 
být rozumným kompromisem zohled-

ňujícím náročnost certifikačních zkou-
šek dané výztuže (viz i [16]). Zahranič-
ní studie [14] doporučují jako vhodné 
prostředí pro dlouhodobé testy FRP 
výztuže plně nasycený beton, tj. pro-
vedení zkoušky dle modifikovaného 
postupu B.8 dle [19], resp. [24], kdy 
je zohledněn vliv působícího zatížení 
i alkálií (dle B.6-C, [19]).

Pro názornost a snazší aplikaci výše 
uvedeného postupu byla na  základě 
vztahu (4), tj. bez znalosti skutečné 
hodnoty tahové pevnosti po  1  000  h 
expozice danému prostředí při sou-
časném působení zatížení, vyjádřena 
závislost mezi krátkodobou charakte-
ristickou pevností ffk0 a  dlouhodobou 
návrhovou tahovou pevností GFRP vý-
ztuže ffd

LT, a to pro různé (obvyklé) hod-
noty R10 a  počáteční tahové pevnosti 
ffk0 (obr. 12). 

Z  tab.  1 (podbarven očekávaný 
interval výskytu hodnot pro běžnou 
GFRP výztuž) a obr. 13 je zřejmá zá-
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Tab. 1 Součinitel expozice prostředí dle vztahu (4) pro různé hodnoty R10 a n (pozn.: dlouhodobá 

návrhová únosnost je určena jako % z počáteční charakteristické tahové pevnosti)  ❚   
Tab. 1 Environmental strength reduction factor according to equation (4) for different values of R10 
and n, respectively (Note: The long-term design strength is determined as % of the initial characteristic 
tensile strength)

Součinitel expozice prostředí 
Redukce R10 [%] 

(redukce R10 určena na základě zkoušek v alkalickém prostředí  
při souběžném působení zatížení)

30 25 20 15 10 5
ηenv,t (n

 + 2 = 5) 5,95 4,21 3,05 2,25 1,69 1,29
dlouhodobá návrhová únosnost [%] 12,9 18,2 25,2 34,1 45,4 59,5
ηenv,t (n

 + 2 = 6) 8,50 5,62 3,81 2,65 1,88 1,36
dlouhodobá návrhová únosnost [%] 9,0 13,6 20,1 29,0 40,8 56,5
ηenv,t (n

 + 2 = 7) 12,14 7,49 4,77 3,12 2,09 1,43
dlouhodobá návrhová únosnost [%] 6,3 10,2 16,1 24,6 36,7 53,7



vislost velikosti environmentálního 
součinitele ηenv,t (a  tím i  zbytkové/
dlouhodobé pevnosti) na  hodnotě 
R10, která (velmi zjednodušeně) po-
ukazuje na  kvalitu dané výztuže. Při 
stanovení návrhové hodnoty byl uvá-
žen materiálový součinitel γf v hodno-
tě 1,3. Exponent n, který by měl být 
stanoven výpočtem s ohledem na po-
žadovanou životnost, okolní teplotu  
a podmínky expozice, byl do výpočtu 
zaveden v alternativních hodnotách 
3, 4 a 5 [16].

 
ZÁVĚR
V  současné době existuje značné 
množství typů GFRP výztuží od  růz-
ných dodavatelů a  jejich chování ne-
lze jednoduše zobecnit. Při návrhu je 
třeba výztuž v  projektu přesně spe-
cifikovat, a  to nejen s ohledem na  její 
krátkodobé chování, ale především 
z hlediska její dlouhodobé spolehlivos-
ti. Jedním ze základních údajů pro ve-
rifikaci by měly být příslušné zkoušky 
daného typu výztuže provedené nezá-
vislou organizací.

V  textu byly popsány faktory ovliv-
ňující dlouhodobou spolehlivost kom-
pozitní výztuže a  také představeny 
postupy, které tuto hodnotu umožňují 
stanovit. Stručně prezentovány byly 
též dílčí výstupy experimentů realizo-
vaných na  VUT v  Brně, které posky-
tují představu o  skutečném chování 
především GFRP výztuže. Vliv půso-
bícího zatížení a  okolních podmínek, 
jimž bude výztuž v průběhu životnosti 
vystavena (teplota, vlhkost, pH pro-
středí), má pro spolehlivý návrh kom-
pozitní výztuže zásadní vliv. Získané 
výsledky ovlivňuje také typ alkalické-
ho prostředí. Oproti testům v  roztoku 
může v  reálném prostředí betonové 
konstrukce docházet ke  zpomalení 
pronikání alkálií do těla výztuže, a  tím 
i ke snížení míry redukce sledovaných 
charakteristik. 

Neméně důležitá je problematika 
stanovení účinku působícího zatíže-
ní s  ohledem na  dotvarování (creep) 
kompozitu. Při návrhu je nutno zohled-
nit, že se jedná o porušení prvku (byť 
v  dlouhodobém časovém horizontu), 
tedy mezní stav STR dle [25]. Zároveň 
se degradace i dotvarování kompozitní 
výztuže projevuje významně více v po-
čátečních fázích životnosti stavby. Při 
uvážení logaritmického měřítka časové 
osy a hrubé idealizaci chování kompo-
zitu se za období cca 1 000 h uskuteč-
ní přibližně polovina redukce únosnosti 
materiálu. Vyvstává díky tomu otázka, 

která zatížení uvažovat při posouzení 
jako dlouhodobá a v jaké míře při návr-
hu redukovat v čase proměnné složky 
zatížení, aby byla zajištěna požadova-
ná spolehlivost návrhu. Text též hlou-
běji neřeší časově závislé chování (de-
gradaci) povrchové vrstvy kompozitu, 
které však bylo stručně prezentováno 
v  [13]. 
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Předplatné na rok 2019

Základní předplatné
Cena za roční předplatné (šest čísel) je 720 Kč 

bez DPH (včetně balného a distribuce).

Zvýhodněné předplatné
Zvýhodněná cena za roční předplatné (šest

čísel) pro studenty, stavební inženýry do 30 let 

a seniory nad 70 let je 270 Kč bez DPH

(včetně balného a distribuce).

Pro slovenské předplatitele
Cena za roční předplatné (šest čísel) je 28,20 eur 

bez DPH (včetně balného a distribuce).

Součástí předplatného na rok 2019 je pro

všechny nové zájemce speciální příloha

Betonové konstrukce 21. století – Betony

s přidanou hodnotou.
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