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1. Úvod 
 

1.1 Přídavný modul RF-CONCRETE Pruty 

Přídavný modul RF-CONCRETE Pruty je plně integrován v uživatelském prostředí RFEMu. Tím 
je umožněno dokonalé zpracování úloh posouzení železobetonových staveb s prutovými 
konstrukčními prvky. 

RF-CONCRETE Pruty přejímá z RFEMu všechny konstrukční parametry jako materiály, průře-
zy, pruty, sady prutů, žebra, podpory i vnitřní síly definovaných účinků a kombinací. Při-
pouští ale také alternativní posouzení s pozměněnými průřezy obsahující optimalizaci průře-
zu.  

Modul RF-CONCRETE Pruty vyšetřuje mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Posouzení trhlin 
a průhybů je provedeno přímo výpočtem šířky trhlin a posunů.  Volitelně je možné zvolit 
posouzení požární odolnosti podle EN 1992-1-2:2004. 

Volitelně je možné zohledňovat vliv dotvarování a smršťování při analýze deformačních sta-
vů.  

Posouzení železobetonu probíhá podle následujících národních a evropských norem: 

• EN 1992-1-1:2004 

• DIN 1045:1988-07 

• DIN 1045-1:2001-07 

• DIN 1045-1:2008-08 

• DIN V ENV 1992-1-1:1992-06 

• ÖNORM B 4700:2001-06 

• ACI 318-08 

Vlevo zobrazený seznam národních příloh pro EN 1992-1-1:2004 je postupně rozšiřován. 

Vypočtená požadovaná výztuž obsahuje výztužný návrh, který zohledňuje všechna uživatel-
ská zadání pro podélné a třmínkové výztužné pruty.  Toto výztužné provedení může být 
vždy upraveno a změnami ovlivněné posouzení je automaticky aktualizováno.  

Uživateli je k dispozici fotorealistická vizualizace vyztužení. Toto reálné zobrazení výztužné-
ho koše může být - stejně jako ostatní vstupní a výstupní data modulu - zaneseno do cent-
rálního tiskového protokolu RFEMu.  

Přejeme Vám hodně radosti a úspěchů při práci s modulem RF-CONCRETE Pruty. Na tomto 
místě bychom také rádi poděkovali za dosavadní konstruktivní spolupráci. Vaše nápady a 
návrhy zlepšení ovlivní další vývoj modulu RF-CONCRETE Pruty. 

 Váš tým ING. SOFTWARE DLUBAL 

 

1.2 Tým modulu RF-CONCRETE Pruty 
Následující osoby se podílely na vývoji modulu RF-CONCRETE Pruty: 

Koordinace programování 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 

Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem 

 

 
 

Národní přílohy pro EC 2 
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Programování  
Ing. Michal Balvoň 
Jaroslav Bartoš 
Ing. Ladislav Ivančo 
Ing. Alexandr Průcha 

Ing. Roman Svoboda 
Dis. Jiří Šmerák 
RNDr. Stanislav Škovran 

Testování programu 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
Ing. Jan Fráňa 
Ing. Pavel Gruber 

Ing. Bohdan Šmíd 
Bc. Jana Vlachová 
 

Manuál, podpora a překlady 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
Mgr. Petra Pokorná 

Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ü. Gundel Pietzcker 
Mgr. Ing. Hana Macková 

Technická podpora a konečná kontrola 
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel 
Dipl.-Ing. (BA) Sandy Baumgärtel 
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß 
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Entenmann  
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel 
Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hörold 

Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
M.Sc. Dipl.-Ing. Frank Lobisch 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
M. Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 
M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Walter Rustler 
Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag 
Dipl.-Ing. (FH) Christian Stautner 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Wopperer 
 

1.3 Použití manuálu 
Tematické oblasti jako instalace, uživatelské prostředí, vyhodnocení výsledků a výstup jsou 
podrobně popsány v manuálu k hlavnímu programu RFEM, a proto je v této příručce pone-
cháme stranou. Pozornost naopak soustředíme na zvláštnosti, které přináší práce s tímto 
přídavným modulem. 

Při popisu modulu RF-CONCRETE Pruty vycházíme z pořadí a struktury dialogů se vstupními 
a výstupními daty. V textu uvádíme popisované ikony (tlačítka) v hranatých závorkách, 
např. [Grafika]. Tlačítka jsou zároveň zobrazena na levém okraji. Názvy dialogů, tabulek a 
jednotlivých nabídek jsou pak v textu pro přehlednost vyznačeny kurzivou. 

Do této příručky zařazujeme také index pro rychlé vyhledání určitých termínů. Pokud však 
ani tak nenaleznete to, co potřebujete, pak se Vám na našich webových stránkách 
www.dlubal.cz nabízí vyhledávač, pomocí kterého můžete dle zadaných kritérií listovat v 
rozsáhlém seznamu Otázky a odpovědi. 

 



1  Úvod 

 

 8 Program RF-CONCRETE Pruty  © Ing. Software Dlubal 
 
 

 

1.4 Spuštění modulu RF-CONCRETE Pruty 
Přídavný modul RF-CONCRETE Pruty lze v RFEMu spustit několika způsoby. 

Hlavní nabídka 
Modul můžeme vyvolat příkazem z hlavní nabídky programu RFEM 

Přídavné moduly → Železobetonové konstrukce → RF-CONCRETE Pruty. 

 
Obr. 1.1: Hlavní nabídka Přídavné moduly → Železobetonové konstrukce → RF-CONCRETE Pruty 

Navigátor 
Modul RF-CONCRETE Pruty lze dále vyvolat z navigátoru Data kliknutím na položku  

Přídavné moduly → RF-CONCRETE Pruty. 

 
Obr. 1.2: Navigátor Data: Přídavné moduly → RF-CONCRETE Pruty 
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Panel 
Pokud jsou v určité úloze v RFEMu již k dispozici výsledky z modulu RF-CONCRETE Pruty, pak 
lze daný případ z tohoto modulu nastavit v seznamu zatěžovacích stavů (viz obr. vlevo). 
Pomocí tlačítka [Zapnout/vypnout výsledky] se v grafickém okně zobrazí výsledky. 

 V panelu se nyní zobrazí tlačítko [RF-CONCRETE Pruty], kterým lze modul pro návrh výztuže 
ploch spustit. 

 
Obr. 1.3: Panel: Tlačítko [RF-CONCRETE Pruty] 
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2. Teoretické základy 
 

2.1 Posouzení mezního stavu únosnosti 
V této kapitole budou stručně popsány lineární metody posouzení, od podrobného popisu 
bylo ale upuštěno, neboť tento manuál nemá nahrazovat učebnici. 

2.1.1 Ohyb a normálová síla 
Základy posouzení pro mezní stav únosnosti jsou popsány v EN 1992-1-1, 6.1 nebo DIN 
1045-1, 10.2. Tato pravidla platí pro ohyb s nebo bez normálové síly a pro normálovou sílu 
samotnou.  

Výpočetní stav selhání konstrukce nastane, když je dosaženo mezního relativního přetvoře-
ní. Podle toho, kde se toto mezní přetvoření vyskytne, může být toto selhání způsobené be-
tonem nebo výztuží.  

Následující obrázek popisuje přípustné rozdělení přetvoření při ohybu s a bez normálových 
sil podle EN 1992-1-1, 6.1. 

 

Obr. 2.1: Vypočtené možné rozdělení poměrných přetvoření v mezním stavu únosnosti 

V obrázku popsané oblasti přetvoření mají podle [16] následující význam: 

Oblast 1 

Tato oblast se vytvoří při středové tahové síle nebo při tahové síle s nepatrným vystředěním. 
Po celém průřezu se objevují jen tahová poměrná přetvoření. Staticky účinný průřez se sklá-
dá jen ze dvou výztužných vrstev As1 a As2. Výztuž selže, pokud je dosaženo mezního přetvo-
ření εud. 
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Oblast 2 
Oblast 2 se vytvoří při prostém ohybu nebo při ohybu s normálovou silou (tahovou a tlako-
vou). Neutrálná osa leží uvnitř průřezu. Ohybově-tahové vyztužení bude plně využito, tj. vý-
ztuž selže při dosažení mezního přetvoření. Betonový průřez nebude zpravidla plně využit: 
stlačení nedosáhne mezního přetvoření εc2u. 

Oblast 3 

Tato oblast se utvoří jen při prostém ohybu a při ohybu s normálovou silou (tlakovou). Nos-
nost výztuže je větší než nosnost betonu. Beton selže, neboť je dosaženo jeho mezní přetvo-
ření εc2u. 

Selhání betonu se projeví jako v oblasti 1 a 2 trhlinami, výztuž zde překročí mez kluzu (lom 
je možno předem očekávat).  

Oblast 4 

Oblast 4 se vytvoří při ohybu s tlakovou normálovou silou. Představuje přechod od převážně 
ohybově namáhaného průřezu k tlakově namáhanému průřezu. Beton selže dříve, než je 
dosaženo meze kluzu výztuže, možná přetvoření jsou tedy velmi malá. Tato oblast vede k 
silně vyztuženému průřezu. Selhání se tedy zamezí vložením tlakové výztuže.  

Malá přetvoření výztuže v tahové zóně vedou k neočekávanému lomu (ohybově-tahová vý-
ztuž nepřekročí mez kluzu).  

Oblast 5 
Tato oblast existuje v blízkosti tlakové síly s nepatrným vystředěním (např. u sloupu) nebo 
při středové tlakové síle. V celém průřezu se vyskytují jen stlačení. Stlačení na méně tlače-
ném okraji leží mezi 0 > εc1 > εc2. Všechna rozdělení stlačení se protínají v bodě C.  

2.1.2 Posouvající síla 
Posouzení únosnosti ve smyku musíme provést jen pro mezní stav únosnosti. Při tomto po-
souzení vstupují do vztahu návrhové hodnoty zatížení a únosností. Obecný vztah pro toto 
posouzení je podle normy EN 1992-1-1, 6.2.1: 

VEd ≤ VRd 

 kde VEd návrhová hodnota působící posouvající síly 

  VRd návrhová hodnota únosnosti ve smyku 

V závislosti na mechanismu porušení se návrhová hodnota únosnosti ve smyku určí pomocí 
jedné z následujících 3 hodnot.  

VRd,c návrhová únosnost ve smyku prvku bez smykové výztuže  

VRd,s návrhová hodnota posouvající síly, kterou může převzít smyková výztuž na mezi 
kluzu (selhání tahových diagonál) 

VRd,max návrhová hodnota maximální posouvající síly, kterou prvek může přenést, omeze-
ná rozdrcením tlakových diagonál 

Pokud posouvající síla VEd nepřekračuje hodnotu VRd,c, pak není nutné počítat smykovou vý-
ztuž a posouzení je splněno. 

Pokud je posouvající síla VEd vyšší než hodnota VRd,c, pak je třeba navrhnout smykovou vý-
ztuž. Tato smyková výztuž musí přenášet veškerou posouvající sílu. Kromě toho je třeba ově-
řit únosnost betonové tlakové diagonály. 

VEd ≤ VRd,s  a VEd ≤ VRd,max 
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Jednotlivé únosnosti ve smyku se spočítají pomocí následujících rovnic z normy EN 1992-1-1 

Únosnost ve smyku bez smykové výztuže 

Návrhová hodnota pro únosnost ve smyku VRd,c je dána vztahem: 

 

[ ] dbkfkCV wcpckIcRdcRd σρ 1
3/1

,, 100( -)+=  EN 1992-1-1, rov. (6.2a) 

kde 

CRd,c   doporučený poměr:  0,18 / γc 

k1   doporučený součinitel:  0,15 

0,2
d

200
1k ≤+=  součinitel pro zohlednění výšky průřezu 

d   střední statická výška v [mm] 

02,0
db

A

W

sl
l ≤

⋅
=ρ

 

stupeň vyztužení podélnou výztuží 

Asl   plocha tahové výztuže,  

která zasahuje alespoň do vzdálenosti (lbd + d)  

fck   charakteristická pevnost betonu v tlaku v [N/mm2] 

bw   nejmenší šířka průřezu v tažené oblasti v [mm] 

d   účinná výška ohybové výztuže v [mm] 

cd
c

Ed
cp f2,0

A
N

⋅<=σ  návrhová hodnota podélného napětí v betonu v [N/mm2] 

Použít lze ovšem minimální hodnotu únosnosti ve smyku VRd,c,min. 

[ ] dbkvV wcp1minmin,c,Rd ⋅⋅σ⋅+=  EN 1992-1-1, rov. (6.2b) 

 kde  

k1    doporučený součinitel:  0,15 

ck
3

min fk035,0v =    

Únosnost ve smyku se smykovou výztuží 

Pro prvky se smykovou výztuží  kolmou na osu prvku (α = 90°) platí: 

θ⋅⋅⋅






= cotfz
s

A
V ywd

sw
s,Rd  EN 1992-1-1, rov. (6.8) 

 kde 

Asw  plocha průřezu smykové výztuže  

s  vzdálenost třmínků 

z  rameno vnitřních sil s hodnotou 0,9·d 

fywd  návrhová mez kluzu smykové výztuže 

θ  sklon tlakových diagonál 

Sklon betonové tlakové diagonály θ lze v závislosti na namáhání zvolit v určitém rozmezí. 
Má se tím zohlednit skutečnost, že část posouvající síly se přenáší třením v trhlinách, a neza-
těžuje tak příhradovinu. Toto rozmezí je dáno vztahem (6.7) v normě EN 1992-1-1. 

5,2cot1 ≤θ≤  

Sklon tlakové diagonály θ se tak může pohybovat mezi následujícími hodnotami. 
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 Minimální sklon Maximální sklon 

θ 21,8° 45,0° 

cotθ 2,5 1,0 

Tabulka 2.1: Doporučené mezní hodnoty sklonu tlakové diagonály 

Únosnost ve smyku tlakové diagonály 

Pro prvky se smykovou výztuží kolmou na osu prvku (α = 90°) platí: 

θ+θ
⋅ν⋅⋅⋅α

=
tancot

fzb
V cd1wcw

max,Rd  EN 1992-1-1, rov. (6.9) 

 kde 

αcw součinitel pro zohlednění stavu napětí v tlačeném pásu 

bw šířka průřezu 

z rameno vnitřních sil (přesně spočítáno posouzením ohybu) 

ν1 redukční součinitel pevnosti betonu při porušení smykem 

fcd návrhová pevnost betonu 

θ sklon tlakových diagonál 

2.2 Posouzení použitelnosti 
Posouzení mezního stavu použitelnosti se skládá z jednotlivých různých posouzení, která 
jsou například v Eurokódu popsána v následujících odstavcích: 

• Omezení napětí: EN 1992-1-1, 7.2 

• Omezení trhlin: EN 1992-1-1, 7.3 

• Omezení průhybu: EN 1992-1-1, 7.4 

2.2.1 Navržená výztuž 
Dříve, než se provede posouzení mezního stavu použitelnosti, prošetří RF-CONCRETE Pruty 
navrženou výztuž. Při tom je provedeno také posouzení mezního stavu únosnosti a stano-
vení vnitřních sil pro použitelnost. Takto vytvořená staticky nutná výztuž je porovnána s uži-
vatelem definovanou navrženou výztuží.  

Pokud je navržená výztuž menší než staticky nutná výztuž nebo pokud je nemožné výztuž 
posoudit, nedojde ani k posouzení mezního stavu použitelnosti.  

2.2.2 Omezení napětí 

Tlakové napětí v betonu 
Tlakové napětí v betonu musí být podle EN 1992-1-1, 7.2 (1) omezeno, aby se zabránilo 
vzniku podélných trhlin nebo velkému dotvarování, které může nepřijatelně ovlivnit funkč-
nost konstrukce. V odstavci 7.2 (2) je proto uveden redukční součinitel pro charakteristickou 
pevnost betonu v tlaku: 

ck1c fk ⋅=σ  

Doporučená hodnota pro k1 je 0,6. 
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Napětí ve výztuži 
Aby se zabránilo vzniku nepružných poměrných přetvoření, nepřijatelných trhlin a deforma-
cí, musí se podle EN 1992-1-1, 7.2 (4) omezit tahové napětí ve výztuži. V odstavci 7.2 (5) 
jsou doporučeny redukční součinitele pro charakteristickou pevnost v tahu, které jsou závis-
lé na typu zatížení.  

yk3s fk ⋅=σ   pro charakteristickou kombinaci zatížení 

yk4s fk ⋅=σ   vnesené přetvoření (nepřímé) 

Doporučené hodnoty jsou pro k3 a k4: 0,8 resp. 1. 

2.2.3 Minimální výztuž 
Minimální průřezové plochy výztuže pro omezení trhlin jsou zjednodušeně počítány podle 
EN 1992-1-1, 7.3.2 (2), rovnice (7.1): 

cteff,ctcsmin,s AfkkA ⋅⋅⋅=σ⋅  

kde 

As,min minimální průřezová plocha výztuže v tažené oblasti průřezu 

σs přípustné napětí ve výztuži podle obr. 2.2 

kc součinitel pro zohlednění rozdělení napětí v průřezu v tažené oblasti 
 kc = 1,0 při prostém tahu 
 kc = 0,4 pro ohyb nebo ohyb s normálovou silou 

k součinitel pro zohlednění nelineárního rozdělení vnitřních napětí 
 k = 1,0 pro stěny T- a komorových průřezů s h ≤ 300 mm 
 k = 0,65 pro stěny T- a komorových průřezů s h ≥ 800 mm 
 k = 1,0 při z vnějšku vyvolaném přetvoření (např. poklesnutí podpory) 

fct,eff  průměrná hodnota pevnosti betonu v tahu v okamžiku prvního očekávaného 
vzniku trhlin 
 fct,eff = fctm 

Act plocha betonu v tažené oblasti průřezu 

 
Obr. 2.2: Maximální mezní průměr Ø*s při výztuži podle EN 1992-1-1, Tabulka 7.2N 
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2.2.4 Omezení trhlin 

Kontrola průměru prutu 
Mezní průměr  výztužného prutu Øs se kontroluje podle EN 1992-1-1, 7.3.3 (2): 

)dh(2
hk

9,2

f
ØØ crceff,ct*

ss −⋅
⋅

⋅⋅=  pro ohyb 

)dh(8
h

9,2

f
ØØ creff,ct*

ss −⋅
⋅⋅=  pro rovnoměrně rozdělené tahové normálové napětí 

kde 

Øs* maximální průměr podle obr. 2.2 

fct,eff  průměrná hodnota pevnosti betonu v tahu v okamžiku prvního očekávaného 
vzniku trhlin, zde fctm 

kc součinitel pro zohlednění rozdělení napětí v průřezu v tažené oblasti, 
 zde kc = 0,4 

hcr výška tlačené oblasti bezprostředně před vznikem trhlin g 

h celková výška průřezu 

d účinná výška průřezu vztažená k těžišti krajní vrstvy výztuže 

Posouzení vzdálenosti prutů 
Maximální vzdálenost prutů  max sl je podle EN 1992-1-1 v tabulce 7.3. 

 
Obr. 2.3: Nejvyšší hodnoty vzdálenosti prutů podle EN 1992-1-1, Tabulka 7.3 

Posouzení vzdálenosti trhlin 
Charakteristická šířka trhlin wk  se určí podle EN 1992-1-1, 7.3.4, rov. (7.8). 

( )cmsmmax,rk sw ε−ε⋅=  

 kde 

sr,max maximální vzdálenost trhlin po vzniku trhlin podle rov. (7.11) resp. (7.14) 

εsm průměrné poměrné přetvoření výztuže při spolupůsobení betonu v tahu mezi 
trhlinami 

εcm průměrné poměrné přetvoření betonu mezi trhlinami 

Maximální vzdálenost trhlin sr,max 

Pokud není vzdálenost prutů v tahové zóně větší než 5 · (c + Ø/2), smíme maximální vzdále-
nost trhlin po vzniku trhlin počítat  podle EN 1992-1-1, 7.3.4 (3), rov. (7.11): 



2  Teoretické základy 

 

 16 Program RF-CONCRETE Pruty  © Ing. Software Dlubal 
 
 

 

eff

421
3max,r

Økkk
cks

ρ
⋅⋅⋅

+⋅=  

 kde 

k3 součinitel (doporučená hodnota: 3,4) 

c krycí vrstva podélné výztuže 

k1 součinitel pro zohlednění soudržné výztuže 
 k1 = 0,8 pro pruty s velkou soudržností 
 k1 = 1,6 pro pruty s hladkým povrchem 

k2 součinitel pro zohlednění rozdělení poměrného přetvoření 
 k2 = 0,5 pro ohyb 
 k2 = 1,0 pro prostý tah 

k4 součinitel (doporučená hodnota: 0,425) 

ρeff účinný stupeň vyztužení 

Pokud vzdálenost prutů ve svazku překračuje 5 · (c + Ø/2) nebo pokud není navržena žádná 
výztuž ve svazku, může se jako mezní hodnota brát maximální šířka trhlin: 

( )xh3,1s max,r −⋅=  

Rozdíl středních poměrných přetvoření (εsm - εcm) 
Rozdíl středních poměrných přetvoření betonu a výztuže obdržíme podle EN 1992-1-1, 7.3.4 
(2) z rovnice (7.9). 

( )

s

s

s

effe
eff

eff,ct
ts

cmsm E
6,0

E

1
f

k
σ

⋅≥
ρ⋅α+⋅

ρ
⋅−σ

=ε−ε  

 kde 

σs napětí v tahové výztuži při v průřezu porušeném trhlinou 

kt součinitel závisící na době trvání zatížení 
 kt = 0,6 pro krátkodobé zatížení 
 kt = 0,4 pro dlouhodobé zatížení 

fct,eff průměrná hodnota pevnosti betonu v tahu v okamžiku prvního očekávaného 
vzniku trhlin, zde fctm 

αe poměr modulů pružnosti Es / Ecm 

ρeff účinný stupeň vyztužení 
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2.2.5 Omezení průhybu 
EN 1992-1-1, 7.4.3 posuzuje omezení deformace zjednodušeným přímým výpočtem. Průhy-
by jsou pak velmi blízké skutečným: metoda výpočtu musí znovu prokázat skutečné chování 
konstrukce s přesností, která odpovídá účelu posouzení.  

Průhyby obdržíme dvojnou integrací diferenciální rovnice průhybové čáry. Neboť se tuhost 
výztuže mění v různých oblastech v důsledku tvorby trhlin, je graf závislosti zakřivení na 
momentu nelineární. Dochází k velkým rozdílům zakřivení a tím i mezi průhyby ve stavu I a 
II.  

Průhyb se určuje pomocí principu virtuálních prací pro místo s maximálním přetvořením.  
Pro zakřivení  se použije aproximační křivka, která propojí extrémní hodnoty zakřivení s prů-
během momentu.  

Z výpočtu podle  [16] obdržíme tři hodnoty průhybu: 

Dolní výpočtovou hodnotu průhybu 

Nejmenší průhyb obdržíme, pokud je výpočet proveden pro průřez před vznikem trhlin (stav 
I). Tento průhyb označíme fI. 

Horní výpočtovou hodnotu průhybu 

Největší průhyb obdržíme, pokud je výpočet proveden pro průřez s dokončeným vznikem 
trhlin (stav II). Tento průhyb označíme fII. 

Pravděpodobná hodnota průhybu 

Předpokládejme, že některé oblasti průřezu jsou bez trhlin a jiné s větším zatížení již s trhli-
nami. Ke vzniku první trhliny probíhá závislost momentu a zakřivení ve stavu I a pak dojde k 
částečnému vzniku trhlin. Tento předpoklad umisťuje pravděpodobnou hodnotu prohnutí f, 
mezi horní a dolní výpočtovou hodnotu. Podle EN 1992-1-1, 7.4.3 (3), rov. (7.18) může být 
tato hodnota získána z rovnice: 

( ) III 1 α⋅ζ−+α⋅ζ=α  

Hodnoty  αI a αII označují obecné parametry průhybu (např. fI nebo fII). Může se jednat o 
poměrné přetvoření, zakřivení, průhyb nebo pootočení. ζ je součinitel rozdělení mezi stavem 
I a II a leží podle EN 1992-1-1, rov. (7.19) mezi 0 ≤ ζ < 1. Pro stanovení pravděpodobné 
hodnoty průhybu se pro výpočet vnitřních sil používá kvazistálá kombinace účinků.  

Kapitola 9 na straně 106 uvádí příklad, který porovnává ruční výpočet s výpočtem přetvoření 
pomocí modulu RF-CONCRETE Pruty.  
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2.2.6 Dotvarování a smršťování 

2.2.6.1 Výpočet vstupních hodnot 

Tato kapitola uvádí přehled časově závislých napětí a poměrných přetvoření v důsledku do-
tvarování a smršťování. 

Dotvarování  označuje časově závislé poměrné přetvoření betonu zatíženého po určitý ča-
sový interval. Veličiny, které mají podstatný vliv na dotvarování, jsou podobné jako u smrš-
ťování. Kromě toho má na přetvoření vyvolaná dotvarováním betonu důležitý vliv konstantní 
tlakové napětí σc. Zvláštní důležitost má přitom doba trvání zatížení, okamžik, kdy je poprvé 
beton zatížen, a také velikost namáhání. Dotvarování se uvažuje součinitelem dotvarování 
ϕ(t,t0) k určitému časovému okamžiku t. 

Jako smršťování  se označuje časově závislá změna objemu bez působení vnějších zatížení 
nebo teploty. Rozdělení smršťování na jednotlivé formy (smršťování vysycháním, autogenní 
smršťování, plastické smršťování a smršťování vlivem karbonace) ponecháme v tomto popi-
su stranou a odkážeme na sekundární literaturu.  

Veličinami, které mají na smršťování podstatný vliv, jsou relativní vlhkost okolního prostředí, 
náhradní tloušťka prvku, kamenivo, pevnost betonu, vodní součinitel cementu, teplota a ta-
ké druh a délka ošetřování betonu. Smršťování se vyjadřuje hodnotou εc,s(t,ts) v uvažovaném 
okamžiku t. 

V následujících kapitolách popíšeme výpočet součinitele dotvarování  φ(t,t0) a míry smršťo-
vání εc,s(t,ts) podle EN 1992-1-1, přílohy B. 

Součinitel dotvarování φ(t,t0) 
Předpokladem pro níže uvedené rovnice je, aby konstantní tlakové napětí σc nepřekročilo 
následující hodnotu: 

ckjc f45,0 ⋅≤σ  

kde fckj válcová pevnost betonu v tlaku v okamžiku vnesení konstantního tlakové-
ho napětí 

 
Obr. 2.4: Konstantní tlakové napětí σc 

Za předpokladu lineárního dotvarování (σc < 0,45 · fckj) lze dotvarování betonu modelovat 
nižší hodnotou modulu pružnosti betonu. 

)t,t(1,1
E1,1

E
0

cm
eff,c ϕ+

⋅
=  

 kde Ecm průměrný modul pružnosti podle EN 1992-1-1, tabulky 3.1 

 φ(t,t0) součinitel dotvarování 

 t stáří betonu ve dnech v uvažovaném okamžiku 

 t0 stáří betonu ve dnech v okamžiku vnesení zatížení  

Součinitel dotvarování φ(t,t0) lze v uvažovaném okamžiku t spočítat následovně. 
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⋅

−
+=ϕ  

 RH relativní vlhkost okolního prostředí v [%] 

h0 náhradní rozměr prvku v [mm] 

u
A2

h c
0

⋅
=  

Ac průřez plochy 

u obvod prvku vystavený okolnímu prostředí 

 α1, α2 součinitele vlivu pevnosti betonu: 
7,0

cm
1 f

35








=α  
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=α  

fcm průměrná válcová pevnost betonu v tlaku 
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f
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)f( =β  

 fcm průměrná válcová pevnost betonu v tlaku v [N/mm2] 
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 t0 stáří betonu ve dnech v okamžiku vnesení zatížení 

 
3,0
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0
0c tt

tt
)t,t( 








−+β

−
=β  

 t stáří betonu ve dnech v uvažovaném okamžiku 

 t0 stáří betonu ve dnech v okamžiku vnesení zatížení 

 ( )[ ] 330
18

H 1500250hRH012,015,1 α⋅≤α⋅+⋅⋅+⋅=β  

   RH  relativní vlhkost okolního prostředí v [%] 

    h0  náhradní rozměr prvku v [mm] 

    α3 součinitel vlivu pevnosti betonu 

 13 =α  pro fcm ≤ 35 N/mm2 

 
5,0

cm
3 f

35








=α  pro fcm ≥ 35 N/mm2 

Následující veličiny jsou nutné pro výpočet součinitele dotvarování: 

• RH  relativní vlhkost okolního prostředí v [%] 

• t0  stáří betonu ve dnech v okamžiku vnesení zatížení 

• t  stáří betonu ve dnech v uvažovaném okamžiku (volitelné) 

Vliv nižší nebo vyšší teploty v oblasti od 0 °C do 80 °C na zralost betonu lze uvažovat úpra-
vou stáří betonu podle následujícího vztahu:  
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∑
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−

∆+
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∆⋅=
n

1i
i

65,13
)t(T273

4000

T tet i  

  kde n počet period se stejnou teplotou  

 T(∆ti) teplota v °C během období ∆ti 

 ∆ti počet dní, v nichž převládá teplota T 

Vliv druhu cementu na součinitel dotvarování betonu lze uvažovat úpravou stáří betonu v 
okamžiku vnesení zatížení t0 podle následujícího vztahu. 

( ) 5,0
t2

9
1tt 2,1

T,0
T,00 ≥














+
+⋅=

α

 

  kde t0,T = tT stáří betonu  ve dnech v okamžiku vnesení zatížení, upravené s 
přihlédnutím k vlivu teploty 

 α mocnitel vystihující vliv druhu cementu 

α  Druh cementu 

-1 pomalu tuhnoucí cementy třídy S 

0 normálně nebo rychle tuhnoucí cementy třídy N 

1 rychle tuhnoucí cementy s vysokou počáteční pevností třídy R 

Příklad 

 
Obr. 2.5: Průřez 

Stáří betonu při počátku dotvarování: 
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Stáří betonu pod vlivem druhu cementu: 

( ) ( )
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t
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T
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9
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Náhradní rozměr prvku: 

cm
u
A

h c 1875,0
)5,03,0(2

5,03,022
0 =

+
==  

Součinitel dotvarování: 

Beton C25/30 

Cement CEM 42,5 N 

RH:  50% 

Dvě teplotní změny: 

Trvání Teplota 

6 dnů 15 °C 

8 dnů 7 °C 

Uvažované stáří betonu tk:  365 dnů 
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Míra smršťování εc,s(t,ts) 
Smršťování může být definováno zadáním míry smršťování εc,s(t,ts). 

)t,t()f()ts,t( sSRHcmscs β⋅β⋅ε=ε  

kde ( )[ ] 6
cmsccms 10f90160)f( −⋅−⋅β+=ε  

Třída pevnosti cementu βsc 

32,5 4 

32,5 R; 42,5 5 

42,5 R; 52,5 8 

  Na vzduchu (40 % ≤ RH < 99 %): 

sRHRH 55,1 β⋅−=β   kde 
3

sRH 100
RH

1 





−=β  

Ve vodě (RH ≥ 99%): 

 25,0RH =β  

s
2
0

s
sS

tth035,0

tt
)t,t(

−+⋅

−
=β  

t stáří betonu ve dnech v uvažovaném okamžiku 

ts stáří betonu na začátku smršťování ve dnech 
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Příklad 

Beton C25/30 

Cement CEM 42,5 R 

RH: 50 % 

Stáří betonu ts: na začátku smršťování 28 dnů 

Uvažované stáří betonu t:  365 dnů 
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2.2.6.2 Výpočetní zohlednění dotvarování/smršťování 
Výpočetně je dotvarování a smršťování  v modelu zohledněno následovně. 

Dotvarování 
Pokud jsou známa přetvoření v okamžiku t = 0 i v pozdějším okamžiku t, lze určit součinitel 
dotvarování ϕ a zohlednit ho ve výpočtovém modelu. 

1
0t

t
t −

ε
ε

=ϕ
=

 

Tuto rovnici upravíme pro přetvoření v okamžiku t. Získáme následující vztah, který je platný 
pro konstantní napětí (menší než asi 0,4 fck) 

( )1t0tt +ϕ⋅ε=ε =  

Při napětích větších než 0,4 · fck přetvoření nadměrně stoupají, a lineární vztah tak ztrácí 
platnost.  

Při výpočtu v RF-CONCRETE Pruty se používá běžné a pro stavební praxi účelné řešení. Pra-
covní diagram betonu se přenásobí součinitelem (1+ϕ). 

 
Obr. 2.6: Úprava pracovního diagramu pro zohlednění vlivu dotvarování 
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Jak je patrné z obrázku obr. 2.6, jedná se při zohlednění dotvarování o působení konstant-
ního napětí v čase. Protože redistribuce napětí nejsou zohledněny, dochází k nepatrnému 
nadhodnocení deformace. Pokles napětí beze změny přetvoření (relaxace) se v tomto mode-
lu uvažuje jen omezeně. Pokud bychom vycházeli z lineárně pružného chování, bylo by 
možné předpokládat jistou úměrnost a horizontální přetvoření by rovněž odráželo relaxaci v 
poměru 1+ϕ. V případě nelineárního vztahu mezi napětím a přetvořením se ovšem tato ko-
relace ztrácí.  

Je tak zřejmé, že tento postup je třeba chápat jako aproximaci. Pokles napětí v důsledku re-
laxace ani nelineární dotvarování tak znázornit nelze, resp. lze jen přibližně. 

Smršťování 
Položme si otázku, jak vzniknou zakřivení dílu relevantní pro výpočet. Základem je znemož-
nění zkrácení betonu působením výztuže. Pokud vycházíme z okrajových podmínek pro 
obyčejné štíhlé díly s rovnoměrným smršťováním, vznikají zakřivení dílů jen při nesymetric-
kém rozdělení výztuže.  

Smršťování tak může být modelováno předpětím betonu nebo výztuže. Detailně toto zna-
mená, že kladným předpětím betonu je zamezeno volnému přetvoření výztuže. Obdobně 
můžeme modelovat záporné předpětí výztuže tak, že volnému přetvoření betonu brání pře-
depjatá ocel. Zatímco v obou variantách je rozdělení napětí s přihlédnutím k předpětí iden-
tické, odlišují se přetvoření významně: Při předpětí výztuže je ze stavu přetvoření ihned jas-
né, kde jsou v důsledku smršťování tahové a tlakové oblasti, při předpětí betonu je na dru-
hou stranu možné vypovídat o skutečném zkrácení betonu.  

Neboť při výpočtu nám jde především o deformace, není bez významu, zda modelujeme při 
výpočtu tuhosti pomocí kladných předpětí betonu nebo záporných předpětí výztuže.  

V modulu RF-CONCRETE Pruty se smršťování počítají jako záporná předpětí výztuže. 
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2.3 Posouzení požární odolnosti 
Posouzení požární odolnosti v modulu RF-CONCRETE Pruty se provádí podle zjednodušené 
výpočetní metody podle EN 1992-1-2, 4.2. Používá se přitom zónová metoda popsaná v pří-
loze B.2:  

Zmenšení únosnosti při působení požáru se modeluje zmenšením průřezu dílu a redukcí 
pevnosti materiálu. Pro náhradní průřez používaný při posouzení požární odolnosti se nezo-
hledňují požáru přímo vystavené a tím poničené betonové oblasti. Posouzení tak probíhá s 
redukovaným průřezem a upravenými vlastnostmi materiálu analogicky k posouzení únos-
nosti při normální teplotě.  

 
Obr. 2.7: Průřez namáhaný požárem s poškozenými zónami 

2.3.1 Rozdělení průřezu 
Průřez se rozdělí na určitý počet paralelních zón (n > 3) stejné tloušťky. Pro každou se po-
soudí střední teplota a odpovídající střední pevnost v tlaku fc,θ a případně modul pružnosti. 

 
Obr. 2.8: Rozdělení stěny vystavené požáru na obou stranách na zóny podle [7], obr. B.4 

Požárem namáhaný průřez je nahrazen ekvivalentní stěnou. Přitom je šířka oboustranně 
namáhané stěny 2*w. Tato náhradní šířka je jako na obr. 2.8 rozdělena symetricky na zóny.  

Poloviční náhradní šířka w je závislá na namáhání požárem, který působí na díl. Následující 
tabulka nabízí přehled šířek, které jsou k dispozici podle normy.  
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Namáhání požárem Poloviční náhradní šířka w 

Díl namáhaný požárem z jedné strany Šířka dílu ve směru působení požáru 

Oboustranné (naproti ležící) namáhání 
sloupu nebo stěny 

0,5 * šířky dílu ve směru působení požáru 

Ze čtyř stran namáhaný sloup 0,5 * menšího rozměru průřezu 

Tabulka 2.2: Stanovení náhradních šířek 

2.3.2 Redukce průřezu 

Stanovení teploty ve středu zóny θi 
Po rozdělení průřezu na zóny se stanoví teplota θi ve středech jednotlivých zón. K tomu se 
využívají teplotní profily podle EN 1992-1-2, přílohy A, které jsou založeny na následujících 
předpokladech: 

• Měrné teplo betonu odpovídá hodnotám podle EN 1992-1-2, 3.3.2. 

• Vlhkost činí 1,5 % (pro vlhkosti > 1,5 % jsou teploty na straně bezpečnosti). 

• Tepelná vodivost betonu je pod mezní hodnotou z EN 1992-1-2, 3.3.3. 

• Hodnota emisivity pro povrch betonu činí 0,7. 

• Součinitel konvektivního přestupu tepla činí 25 W/m2K. 

Stanovení redukčního součinitele kc(θi) 
Pro stanovenou teplotu ve středu zóny i určíme redukční součinitel kc(θi) pro zohlednění po-
klesu charakteristické pevnosti beton v tlaku fck. Tento součinitel je závislý na kamenivu v be-
tonu: 

Pro obyčejný beton s křemičitým kamenivem použijeme křivku 1, pro obyčejný beton s vá-
pencovým kamenivem křivku 2 podle EN 1992-1-2, obr. 4.1.  

 
Obr. 2.9: Součinitel kc(θi) pro redukci charakteristické pevnosti betonu podle [7], obr. 4.1  

Stanovení poškozené zóny o tloušťce az  
Průřez poškozený požárem se nahradí redukovaným průřezem. To znamená, že určitá po-
škozená zóna o tloušťce az na straně zatížené požárem se při posouzení únosnosti nezo-
hledňuje.  
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Obr. 2.10: Redukce pevnosti a průřezu při vystavení požáru podle [7], obr. B.3  

Výpočet šířky poškozené zóny az je závislý na typu prvku:  

• Nosníky, desky  
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   n počet paralelních zón v šířce w 

   součinitel (1 – 0,2/n) pro nerovnoměrnost rozložení teploty v každé zóně  

  kc(θM) Součinitel redukce pro beton v bodě M (srov. obr. 2.9) 

2.3.3 Pracovní diagram betonu 
Pro redukci materiálových vlastností betonu je rozhodující bod M - bod na střední linii sou-
měrné stěny (srov. obr. 2.8, strana 24). Pomocí tohoto bodu získáme redukční součinitel 
kc(θM). Zmenšené materiálové vlastnosti betonu pak použijeme pro celkový redukovaný prů-
řez (bez poškozené zóny az) při posouzení únosnosti v případě požáru.  
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Pevnost betonu v tlaku při zvýšených teplotách 
Pracovní diagram betonu pro pevnost betonu v tlaku určíme v závislosti na teplotě v bodě 
M a druhu kameniva. Poměrná přetvoření (stlačení) εcu1,θ při pevnosti v tlaku fc,θ  jsou převza-
ty z EN 1992-1-2, tabulky 3.1. 

ckMc,c f)(kf ⋅θ=θ  

kde 

 kc(θM) Součinitel redukce pro beton v bodě M (viz obr. 2.9, strana 25) 

 fck charakteristická pevnost betonu v tlaku při normální teplotě 

 
Obr. 2.11: Parametry pracovního diagramu obyčejného betonu při zvýšených teplotách podle [7], tabulky 3.1 

 
Obr. 2.12: Pracovní diagram betonu s vápencovým kamenivem v závislosti na teplotě 

V grafu na obr. 2.12 je vidět, jak se mění pracovní diagram obyčejného betonu s vápenco-
vým kamenivem v závislosti na teplotě. Pro posouzení požární odolnosti nezohledňujeme 
klesající část.  

Redukovaný modul pružnosti betonu pro posouzení požární odolnosti stanovujeme pomocí 
následující rovnice: 
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c
2

Mc,cd E)](k[E ⋅θ=θ  

kde 

 kc(θM) Součinitel redukce pro beton v bodě M (viz obr. 2.9, strana 25) 

 Ec Modul pružnosti betonu při normální teplotě (20 °C) 

Pevnost betonu v tahu při zvýšených teplotách 
Pevnost betonu v tahu není stanovována ani při posouzení průřezu ani při posouzení požár-
ní odolnosti (leží na straně bezpečnosti). Pro úplnost jsou ale dány hodnoty materiálových 
vlastností (srov. obr. 3.9, strana 38). 

Podle [7], obr. 3.2 je pevnost betonu v tahu při zvýšených teplotách obecně snížena: 

t,ckMt,ct,ck f)(k)(f ⋅θ=θ  

kde 

 kc,t(θM) Redukční součinitel pro pevnost betonu v tahu podle obr. 2.13 

 fck,t charakteristická pevnost betonu v tahu při normální teplotě 

 
Obr. 2.13: Redukční součinitel kc,t(θ) pro redukci pevnosti betonu v tahu fct při zvýšených teplotách podle [7], obr. 3.2  
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2.3.4 Pracovní diagram výztuže 

Stanovení redukčního součinitele ks(θ) pro pevnost tahové vý-
ztuže 
Pro určení redukčního součinitele ks(θ) musíme stanovit teplotu ve středu nejohroženějšího 
výztužného prutu. V součiniteli ks(θ) je zahrnut druh výroby oceli, její třída (třída N nebo X) i 
navržené přetvoření.  

 
Třída N 

 
Třída X 

Obr. 2.14: Součinitel ks(θ) pro redukci charakteristické pevnosti v tahu v závislosti na teplotě podle [7], obr. 4.2a/b 

Redukce pevnosti výztuže fsy,θ 
Pracovní diagram betonářské oceli je definován třemi parametry: 

• Sklon v lineárně pružné oblasti Es,θ   

• Mez úměrnosti fsp,θ  

• Maximální napětí fsy,θ 

Nejvyšší pevnosti betonářské oceli stanovené posouzením za vysokých teplot získáme ze 
vztahu: 
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yks,sy f)(kf ⋅θ=θ  

kde  

 ks(θ) Redukční součinitel pro betonářskou ocel (viz obr. 2.14) 

fyk  charakteristická pevnost výztuže při normální teplotě 

Stanovení redukovaného modulu pružnosti Es,θ betonářské oceli 
Stejně jako je pro pevnost betonářské oceli stanovena v EN 1992-1-2 křivka 1 a křivka 2 na 
obrázcích 4.2a resp. 4.2b (srov. obr. 2.14), tak můžeme určit i redukovaný modul pružnosti 
pro ocel v závislosti na teplotě výztuže a druhu výroby oceli podle EN 1992-1-2, tabulky 
3.2a resp. 3.2b. 

 

Třída N 

 

Třída X 

Obr. 2.15: Parametry pracovního diagramu betonářské výztuže při požáru podle [7], tabulky 3.2a/b 

Pro betonářské ocele, které se řídí křivkou 3 z EN 1992-1-2, obr. 4.2a, se redukovaný modul 
pružnosti spočítá následujícím způsobem:  
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ss,sy E)(kE ⋅θ=θ   

kde 

 ks(θ) Redukční součinitel pro betonářskou ocel (viz obr. 2.14) 

  Es Modul pružnosti betonářské oceli při normální teplotě (20 °C) 
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3. Vstupní data 
Údaje pro definování návrhových případů se zadávají v dialozích. Funkce [Vybrat] umožňuje 
vybrat pruty k posouzení v grafickém okně. 

Po spuštění modulu RF-CONCRETE Pruty se zobrazí nové okno, v jehož levé části je umístěn 
navigátor pro přístup ke všem stávajícím dialogům. Nad navigátorem se nachází rozbalovací 
seznam všech případně již zadaných návrhových případů (viz kapitola 8.1, strana 100). 

Pokud modul RF-CONCRETE Pruty spouštíme v dané úloze v RFEMu poprvé, pak se automa-
ticky načtou následující důležité údaje: 

• Pruty a sady prutů 

• Zatěžovací stavy a skupiny a kombinace zatěžovacích stavů 

• Materiály 

• Průřezy 

• Vnitřní síly (na pozadí – pokud byly vypočítány) 

Mezi dialogy můžeme přepínat buď klikáním na jednotlivé položky v navigátoru modulu RF-
CONCRETE Pruty nebo pomocí vlevo znázorněných tlačítek. Funkční klávesy [F2] a [F3] slouží 
také k listování v dialozích, a to buď dopředu, nebo zpět. 

 Tlačítkem [OK] uložíme zadané údaje a modul RF-CONCRETE Pruty zavřeme, zatímco tlačít-
kem [Storno] modul ukončíme bez uložení dat. 

3.1 Základní údaje  
V tabulce 1.1 Základní údaje volíme účinky pro posouzení. Zatěžovací případy relevantní pro 
posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti nebo požární odolnosti vybíráme v pří-
slušných záložkách. 

 
Obr. 3.1: Dialog 1.1 Základní údaje, záložka Mezní stav únosnosti 

Posouzení betonu podle normy / národní přílohy 
Norma pro posouzení se určuje najednou pro všechny typy posouzení v této tabulce. Na vý-
běr jsou následující normy pro železobeton: 
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Obr. 3.2: Výběr norem pro posouzení 

Pro EN 1992-1-1:2004 můžeme ze seznamu vpravo vybrat vhodnou národní přílohu. 

 
Obr. 3.3: Výběr národní přílohy 

Pomocí ikony [Upravit nastavení pro Eurokód] můžeme zkontrolovat a případně změnit sou-
činitele zvolené národní přílohy.  

 
Obr. 3.4: Dialog Nastavení pro Eurokód 
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V dialogu Nastavení pro Eurokód můžeme pomocí ikony [Nový] vytvořit kopii aktuální přílo-
hy. Po změně parametrů můžeme kopii uložit pod jiným jménem. Parametry vytvořené uži-
vatelem pak jsou následně k dispozici v seznamu Národní příloha nezávisle na úloze.    

 
Obr. 3.5: Vytvoření Národní přílohy definované uživatelem 

3.1.1 Mezní stav únosnosti  
První záložka dialogu 1.1 Základní údaje je zobrazena na obr. 3.1 na straně 32. 

Existující zatěžovací stavy / Skupiny a kombinace zatěžovacích 
stavů 
V těchto dvou sekcích se vypíšou všechny zatěžovací stavy a skupiny a kombinace zatěžova-
cích stavů, které byly v RFEMu vytvořeny a které lze posoudit. Pomocí tlačítka [] můžeme 
vybrané zatěžovací stavy či skupiny zatěžovacích stavů zařadit do seznamu vpravo Posoudit. 
Jednotlivé položky lze vybrat i tak, že na ně dvakrát klikneme. Tlačítkem [] převedeme do 
seznamu vpravo všechny položky najednou. 

Pokud je u zatěžovacích stavů uvedena hvězdička (*), jako např. na obr. 3.1, nelze je posou-
dit: v takovém případě jim totiž nebyla přiřazena žádná zatížení nebo obsahují výlučně im-
perfekce. 

Posoudit 
V pravém sloupci jsou uvedena zatížení, která jsme vybrali k posouzení. Tlačítkem [] mů-
žeme vybrané zatěžovací stavy nebo jejich skupiny a kombinace ze seznamu opět odstranit. 
I zde lze položky vybrat také dvojklikem. Tlačítkem [] smažeme celý seznam. 

Posouzení obálkových kombinací „nebo“ probíhá rychleji než obecné posouzení všech pře-
vzatých zatěžovacích stavů nebo skupin. Na druhé straně není při posuzování kombinace 
transparentní vliv jednotlivých obsažených účinků. 

Komentář  
Toto vstupní pole se nachází ve spodní části záložky a uživatel v něm může uvést vysvětlující 
poznámku k aktuálnímu případu v modulu RF-CONCRETE Pruty. 
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3.1.2 Mezní stav použitelnosti  

 
Obr. 3.6: Dialog 1.1 Základní údaje, záložka Mezní stav použitelnosti 

Existující zatěžovací stavy / Skupiny a kombinace zatěžovacích 
stavů 
V těchto dvou sekcích se vypíšou všechny zatěžovací stavy a skupiny a kombinace zatěžova-
cích stavů, které byly v RFEMu vytvořeny a které lze posoudit. Pomocí tlačítka [] můžeme 
vybrané zatěžovací stavy či skupiny zatěžovacích stavů zařadit do seznamu vpravo Posoudit. 
Jednotlivé položky lze vybrat i tak, že na ně dvakrát klikneme. Tlačítkem [] převedeme do 
seznamu vpravo všechny položky najednou. 

Posoudit 
V pravém sloupci jsou uvedena zatížení, která jsme vybrali k posouzení. Tlačítkem [] mů-
žeme vybrané zatěžovací stavy nebo jejich skupiny a kombinace ze seznamu opět odstranit. 
I zde lze položky vybrat také dvojklikem. Tlačítkem [] smažeme celý seznam. 

Zohlednit dotvarování a smršťování 
Pro posouzení mezního stavu použitelnosti můžeme volitelně zohlednit vliv dotvarování a 
smršťování. Bližší informace k tomuto tématu naleznete v kapitole 2.2.6, strana 18. Pokud je 
toto pole aktivováno, v dialogu 1.3 Průřezy můžeme zadat Součinitel dotvarování φ(t,t0) a 
míru smršťování εc,s(t,ts) (viz obr. 3.13, strana 42). 
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3.1.3 Detaily 

 
Obr. 3.7: Dialog 1.1 Základní údaje, záložka Detaily 

V případě, že posouzení probíhá v souladu s EN 1992-1-1 nebo s některou její národní pří-
lohou, zobrazí se záložka Detaily. 

Tato záložka postrádá význam pro normu DIN 1045-1, neboť v té je v rovnici (136), čl. 
11.2.4 (2) hodnota faktoru kt stanovena na 0,4. 

Označení ZS, SZS resp. KZS 
Ve sloupci A se zobrazí seznam všech zatěžovacích stavů a skupin a kombinací zatěžovacích 
stavů, které jsme vybrali k posouzení v záložce Mezní stav použitelnosti. V případě skupin a 
kombinací zatěžovacích stavů se tu v seznamu zobrazí i všechny zatěžovací stavy, které jsou 
v nich obsaženy.  

Trvání zatížení  
V tomto sloupci lze zadat, zda se má zatěžovací stav považovat za dlouhodobé zatížení. Po-
kud některý zatěžovací stav označíme za dlouhodobé zatížení, nastaví se hodnota kt v ná-
sledujícím sloupci automaticky na 0,4. 

Faktor kt 

Součinitelem kt se zohledňuje doba trvání zatížení. Faktor kt má pro dlouhodobé zatížení 
hodnotu 0,4, zatímco pro krátkodobé zatížení hodnotu 0,6. 

V případě skupin a kombinací zatěžovacích stavů odpovídá faktor kt průměru jednotlivých 
hodnot kt zatěžovacích stavů obsažených ve skupině, resp. kombinaci zatěžovacích stavů  
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3.1.4 Požární odolnost 

 
Obr. 3.8: Dialog 1.1 Základní údaje, záložka Požární odolnost 

Existující zatěžovací stavy / Skupiny a kombinace zatěžovacích 
stavů  
V těchto dvou sekcích se vypíšou všechny zatěžovací stavy a skupiny a kombinace zatěžova-
cích stavů, které byly v RFEMu vytvořeny a které lze posoudit. Pomocí tlačítka [] můžeme 
vybrané zatěžovací stavy či skupiny zatěžovacích stavů zařadit do seznamu vpravo Posoudit. 
Jednotlivé položky lze vybrat i tak, že na ně dvakrát klikneme. Tlačítkem [] převedeme do 
seznamu vpravo všechny položky najednou. 

Posoudit  
V pravém sloupci jsou uvedena zatížení, která jsme vybrali k posouzení. Tlačítkem [] mů-
žeme vybrané zatěžovací stavy nebo jejich skupiny a kombinace ze seznamu opět odstranit. 
I zde lze položky vybrat také dvojklikem. Tlačítkem [] smažeme celý seznam. 

Redukční součinitel 
Volba Redukční součinitel podle 2.4.2 (2) umožňuje převzít zjednodušená zatížení z posou-
zení při normálních teplotách a zohlednit je redukčním součinitelem ηf. Velikost redukčního 
součinitele vychází z normy EN 1992-1-2 a je navržena podle 2.4.2 (3). Jako zjednodušení 
můžeme použít doporučenou hodnotu ηf = 0,7. 
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3.2 Materiály 
Tato tabulka je rozdělena do dvou částí. V horní sekci je uveden seznam betonových a oce-
lových materiálů, které byly při návrhu použity. V dolní sekci Materiálové charakteristiky se 
zobrazí vlastnosti aktuálního materiálu, tzn. materiálu, jehož řádek jsme vybrali v horní sek-
ci.  

Materiály, které nejsou použity, se zobrazí šedě, nepřípustné materiály červeně. Změněné 
materiály jsou zobrazeny modrým písmem. 

Hodnoty materiálu, které jsou nezbytné pro výpočet vnitřních sil v RFEMu, jsou podrobně 
popsány v manuálu k programu RFEM v kapitole 5.3. Důležité materiálové charakteristiky se 
ukládají do globální databáze materiálů a jsou automaticky přednastaveny. 

Jednotky a desetinná místa materiálových hodnot a napětí lze měnit příkazem z hlavní na-
bídky Nastavení → Jednotky a desetinná místa… (viz obr. 8.6, strana 103). 

 
Obr. 3.9: Dialog 1.2 Materiály 

Označení materiálu 
Třída pevnosti betonu 

Přednastaveny jsou betonové materiály definované v hlavním programu RFEM; materiály z 
ostatních kategorií se tu zobrazí červeným písmem. Pokud se uvedené Označení materiálu 
shoduje s některou položkou v databázi materiálů, načte modul RF-CONCRETE Pruty přísluš-
né materiálové hodnoty. 

Materiál lze vybrat ze seznamu: kurzor umístíme do sloupce A a klikneme na tlačítko [] 
nebo stiskneme klávesu [F7]. Otevře se seznam, který vidíme na levém okraji. Jakmile vybe-
reme požadovaný materiál, hodnoty v dialogu se aktualizují. 

Tento seznam obsahuje pouze materiály z kategorie Beton, které odpovídají příslušné kon-
cepci posouzení podle vybrané normy. Převzetí materiálů z databáze popisujeme níže. 
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Výztuž 
V tomto sloupci se automaticky zobrazí běžná ocel, která odpovídá koncepci posouzení 
podle vybrané normy. 

Stejně jako v případě třídy pevnosti betonu můžeme vybrat ze seznamu jinou betonářskou 
ocel: umístíme kurzor do sloupce B a následně klikneme na tlačítko [] nebo stiskneme klá-
vesu [F7]. Otevře se seznam, který vidíme na levém okraji. Jakmile vybereme požadovaný 
materiál, hodnoty v dialogu se aktualizují. 

Převzetí materiálů z databáze popisujeme níže. 

Databáze materiálů 
V databázi je uloženo značné množství materiálů pro betonové konstrukce a betonářské vý-
ztuže. Databázi otevřeme pomocí vlevo znázorněného tlačítka, které máme k dispozici jak 
pro výběr třídy pevnosti betonu pod sloupcem A, tak pro výběr betonářské oceli pod sloup-
cem B. 

 
Obr. 3.10: Dialog Databáze materiálů 

Materiály, které se tu automaticky zobrazí, odpovídají vybrané normě. V sekci Filtr tak nelze 
vybírat žádné jiné kategorie nebo normy. Materiál můžeme vybrat ze seznamu Převzít mate-
riál a jeho charakteristiky zkontrolovat ve spodní části dialogu. Parametry materiálu tu nelze 
nijak upravovat. 

Po kliknutí na tlačítko [OK] nebo po stisknutí klávesy [↵] se vybraný materiál převezme do 
dialogu 1.2 modulu RF-CONCRETE Pruty. 

V kapitole 5.3 v manuálu k hlavnímu programu RFEM je podrobně popsáno, jak lze přidávat 
nové materiály do databáze nebo materiály nově třídit. Pomocí tlačítka [Vytvořit nový mate-
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riál…] může každý uživatel zadat do databáze nový beton nebo betonářskou ocel, definovat 
charakteristiky tohoto materiálu a použít ho později v případě potřeby. 

3.3 Průřezy 
V této tabulce jsou spravovány průřezy použité pro posouzení. 

 
Obr. 3.11: Dialog 1.3 Průřezy 

Označení průřezu 
Při spuštění tabulky jsou přednastaveny průřezy zvolené v RFEMu, stejně jako k nim náležejí-
cí čísla materiálů. 

Zadané průřezy můžeme pro každé posouzení změnit. Označení průřezu změněného průře-
zu se ve sloupci zobrazí modrým písmem. 

Pro změnu průřezu zaneseme nové označení průřezu do odpovídajícího řádku nebo zvolíme 
nový průřez z databáze průřezů. Ta může být spuštěna pomocí ikony [Databáze průřezů]. 
Kromě toho můžeme kurzor umístit do zvolené řádky a kliknout na [...] nebo použít funkční 
klávesu [F7]. Toto vše spustí z RFEMu známou databázi průřezů. Pro posouzení modulem  
RF-CONCRETE Pruty jsou přípustné jen vybrané průřezy ze skupiny Masivní průřezy: 

• Obdélník 

• Deskový nosník (symetrický, nesymetrický nebo konický) 

• Obrácený deskový nosník (symetrický nebo nesymetrický) 

• I-průřezy (symetrický, nesymetrický nebo konický) 

• Kruh 

• Prstenec 

• Obdélníkový dutý průřez (Z-symetrický) 

• Kužel (symetrický) 

• U-průřez (symetrický) 

Výběr prutů z databáze je podrobně popsán v kapitole 5.13 v manuálu k RFEMu.  
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Obr. 3.12: Databáze průřezů 

Pokud existují rozdílné průřezy v RF-CONCRETE Pruty a v RFEMu, ukážou se oba v obrázku 
napravo. 

Optimalizace 
Každý průřez můžeme optimalizovat. Během optimalizace se pomocí vnitřních sil z RFEMu 
vybere takový průřez v rámci odpovídající průřezové řady, který splňuje zadání výztuže dia-
logu Parametry optimalizace s nejmenšími možnými rozměry (viz obr. 8.5, strana 102). 

Pro optimalizace zvoleného průřezu aktivujeme příslušné kontrolní pole ve sloupci C. Dopo-
ručení pro optimalizaci průřezu nalezneme v kapitole  8.2 na straně 102. 

Upozornění 
V tomto sloupci jsou vypsány poznámky, které jsou podrobněji vysvětleny v dolním řádku 
pod seznamem průřezů. 

Součinitel dotvarování / smršťování 
Ve sloupci E se zobrazí hodnoty součinitelů dotvarování a smršťování podle přednastave-
ných metod. Pomocí vlevo zobrazené ikony můžeme tyto hodnoty upravovat. Nastavení pro 
dotvarování a smršťování provedeme v novém dialogu zobrazeném na obr. 3.13. 
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Obr. 3.13: Dialog Nastavení pro dotvarování a smršťování 

V horním poli Způsob stanovení máme dvě možnosti, jak zadat součinitel dotvarování a mí-
ru smršťování: 

• Stáří součinitel dotvarování a míra smršťování jsou počítány parametricky 

• Zadat součinitel dotvarování a míra smršťování jsou přímo zadány 

Stanovení součinitele dotvarování a míry smršťování je popsáno v kapitole 2.2.6 od strany 
18. 

Na konci tabulky je uveden jako Výsledek stanovený součinitel dotvarování φ(t,t0) míra 
smršťování εc,s(t,ts). 

V sekci Nastavení může být určeno, zda se dané zadání vztahuje na jeden, všechny nebo na 
zvolené průřezy.  
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3.4 Žebra 
V tomto dialogu jsou přednastavena žebra definovaná v RFEMu. Žebra představují zvláštní 
typ prutů, které se skládají z nosníku a spolupůsobícího deskového průřezu (srov. s kapito-
lou 5.18 v manuálu pro RFEM). Vnitřní síly z RFEMu jsou také převzaty a použity pro posou-
zení. 

 
Obr. 3.14: Dialog 1.4 Žebra 

V této tabulce můžeme měnit spolupůsobící šířky přímo ve sloupcích D a F nebo nepřímo 
přes ikonu [Upravit žebra]. Nový výpočet v RFEMu není nutný, protože se nemění tuhost sys-
tému. Výpočet vlastností průřezu a integrace vnitřních sil žebra následuje automaticky při 
každé změně spolupůsobící šířky. 

Prut č. 
V tomto sloupci jsou zadaná čísla prutů, které jsou v RFEMu definovány jako typ prutu Žeb-
ro. 

Průřez č., Začátek / Konec 
Sloupce A a B informují o číslu průřezu (viz. kapitola 3.3). Při rozdílných číslech se jedná o 
prut s náběhem.  

Spolupůsobící šířka beff 
Ve sloupci D a F jsou dané spolupůsobící šířky pro levou a pravou stranu prutu. Tyto hodno-
ty jsou identické se zadáním z dialogu Nové žebro v (srov. s manuálem pro RFEM, obr. 
5.113). Z těchto z RFEMu převzatých šířek jsou stanovovány vnitřní síly pro žebro z části 
plošných vnitřních sil. 

Spolupůsobící šířka se projeví v posouzení průřezu formou náhradního průřezu. Hodnoty 
beff mohou tedy být měněny (avšak zvětšení převzatých šířek b není přípustné). Pro kontrolu 
si proto můžeme Zobrazit spolupůsobící šířky žebra pro stanovení vnitřních sil aktivací od-
povídajícího kontrolního pole: tabulka se rozšíří o dva sloupce pro šířky b a zpřístupní se 
ikona [Upravit žebro] (viz obr. 3.15). 
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Obr. 3.15: Dialog 1.4 Žebra 

Změny jsou dynamicky realizovány v grafice průřezu pod tabulkou. Grafika ukazuje náhrad-
ní průřez, který je použit pro posouzení.  

Redukované spolupůsobící šířky působí prostřednictvím zmenšených vnitřních sil prutu, kte-
rý v posouzení pomocí RF-CONCRETE Pruty ovlivňují. 

Upozornění 
Pokud žebra způsobují v posouzení problémy, zobrazí se příslušné upozornění.  

Ikony v panelu nástrojů mají následující funkce: 

Ikona Označení Funkce 

 Upravit  
Otevře dialog Masivní průřezy - nesymetrický otočený des-
kový nosník s parametry náhradního průřezu 

 Upravit žebro 
Otevře dialog Nové žebro s parametry žebra (srov. manuál 
pro RFEM, obr. 5.113) 

 
Informace o 
průřezu 

Ukáže informace o náhradním průřezu (Typ: nesymetrický 
otočený deskový nosník) 

Tabulka  3.1: Ikony v dialogu 1.4 Žebra 

Pro správné posouzení žeber musíme dbát na následující: 

• Lokální osa z žebra musí být rovnoběžná s lokální osou z plochy. 

• Lokální osa z žebra musí být kolmá na rovinu plochy xy. 

• Napojená plocha musí být typu Rovinná plocha. 

• Typ průřezu žebra musí být Obdélník. 

• Pro sledy prutů musí existovat jednotný typ žebra pro celou sadu.  

• Prut žebra musí mít stejný průřez na začátku i na konci, tj. nesmí to být prut s nábě-
hem.  
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3.5 Podpory 
Pomocí této tabulky se definují podmínky pro podpory. Podepřené uzly na vodorovných 
prutech definované v RFEMu jsou tu přednastavené a mohou být případně měněny. RF-
CONCRETE Pruty také rozpozná, zda se jedná o prostřední nebo koncovou podporu  

Nenulové šířky podpor se projeví v posouzení (limitovaná redistribuce momentů, redukce 
momentů a posouvajících sil) a v návrhu výztuží (např. v ukotvovací vzdálenosti). To však 
platí pouze pro vodorovné nebo lehce nakloněné pruty, ne pro sloupy! 

 
Obr. 3.16: Dialog 1.5 Podpory 

Uzel č. 
V tomto sloupci se vypisují uzly příslušných prutů, které jsou vodorovné nebo šikmé maxi-
málně pod úhlem 15°. Pomocí ikony […] v tomto sloupci můžeme dodatečně graficky vy-
brat uzly z pracovního okna RFEMu. 

Šířka podpory b 
Zde jsou definovány skutečné šířky jednotlivých podporových uzlů. Tak můžeme například 
vyjádřit plošnou podporu stěnou, která je v modelu v RFEMu zobrazena jen jako jednoduché 
podepření.  

Přímé podepření  
V tomto sloupci zadáváme způsob uložení nosníku. Pokud je do hlavního nosníku zavedeno 
zatížení z vedlejšího nosníku, pak se jedná o nepřímé podepření a toto kontrolní pole mu-
síme deaktivovat.  

Zadání v tomto sloupci ovlivňuje také ukotvovací délky a posouzení posouvajících sil. 

Monolitické spojení   
Zde zadáváme, zda se jedná o ohybově tuhé spojení s podepřením nebo volně otočné ulo-
žení s možností redukce podporových momentů.  

Koncová podpora   
Koncová podpora ovlivňuje návrhové momenty a ukotvovací délky jinak, než podpora upro-
střed. Proto musíme v tomto sloupci stanovit typ podpory. 
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Míra redistribuce δ 
Ve sloupci F je pro průběžné díly stanovena míra redistribuce, tj. poměr redistribuce mo-
mentu k elasticky spočtenému výchozímu momentu. Tento sloupec je přístupný pouze teh-
dy, zvolíme-li pod obrázkem pole Zohlednění limitované redistribuce.... Hodnota δ může být 
stanovena podle normy, např. EN 1992-1-1, 5.5 (4). 

Komentář 
Pro každou podporu může být vložen komentář, který ji blíže popíše.  

Zohlednění šířek podpory 
Pod interaktivním obrázkem tohoto dialogu jsou k dispozici tři kontrolní pole, která různě 
ovlivňují nutnou výztuž podle zvolené normy. Nastavení jsou společná pro aktuální posuzo-
vaný případ. 

Zohlednění limitované redistribuce podporových momentů  

Pro průběžné nosníky může být použita metoda limitované redistribuce podporových mo-
mentů. Výsledné rozdělení vnitřních sil musí být v rovnováze s působícími zatíženími. V 
normách jsou vyjmenovány přípustné poměry momentů δ, při kterých je zajištěna možnost 
rotace v kritické oblasti bez zvláštního posouzení, např. v EN 1992-1-1, 5.5 (4). 

RF-CONCRETE Pruty stanoví tuto mezní hodnotu a porovná ji s hodnotou, která byla zadána 
ve sloupci F. Pro redistribuci pak bude použita větší z těchto dvou hodnot. 

Zohlednění redukce momentu popř. posouzení pro redukovaný moment u 
monolitického uložení  

Program volitelně nabízí redukci momentu např. podle EN 1992-1-1, 5.3.2.2 nebo DIN 
1045-1, 7.3.2, pokud jsou splněny všechny následující požadavky: 

• Žádné koncové podpory 

• Šířka podpory > 0 

• Podpora je fixována ve směru Z 

• Podporová síla působí kladně ve směru Z 

• Prut je vodorovný nebo skloněný maximálně pod 15° 

• Průběh momentu je záporný v celé oblasti podepření 

Rozhodnutí, zda bude moment redukován, nebo se použije moment v líci podpory, závisí na 
definici podpory ve sloupci D: při monolitickém spojení se použije návrhový moment v líci 
podpory, při volném otočném uložení následuje redukce podporových momentů. 

Redukce posouvajících sil v oblasti podpory 

Při přímém podepření může být návrhová hodnota posouvající síly redukována, srov. s EN 
1992-1-1, 6.2.1 (8) a 6.2.2 (6). 

Zatížení v blízkosti podpory budou zohledňována nezávisle na aktivaci redukce posouvají-
cích sil, pokud budou posuzována ve formě zatěžovacích stavů nebo skupin ZS. 

Pro kombinace zatěžovacích stavů se provádí posouzení posouvajících sil obecně na hraně 
podpory, protože požadavek normy na „spojité zatížení“ na obálkách není možné ověřit do 
podrobností.   
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3.6 Výztuž 
Tento dialog se skládá z více záložek, ve kterých provedeme všechna zadání. Neboť jsou vět-
šinou předpoklady pro výztuže pro jednotlivé pruty rozdílné, můžeme v každém posuzova-
ném případu modulu RF-CONCRERE Pruty vytvořit více výztužných sad. Výztužné zadání se 
pak může týkat prutů nebo sad prutů.  

Sady výztuže 
Novou sadu výztuže vytvoříme pomocí [Vytvořit novou sadu výztuže] v sekci Sada výztuže. 
Automaticky se jí přiřadí číslo. Uživatelem definované Označení usnadní přehled definova-
ných sad výztuže v posuzovaném případu. 

 
Obr. 3.17: Dialog 1.6 Výztuž s dvěma sadami výztuže 

Výběr sady výztuže provedeme pomocí seznamu Č. nebo přes položky navigátoru.  

Ikonou [Smazat aktuální sadu výztuže] smažeme aktuální sadu z posuzovaného případu bez 
dalšího varování. Pruty nebo sady prutů, které byly obsaženy v této sadě, pak nejsou posou-
zeny. Pro jejich posouzení je nutné vytvořit novou sadu výztuže nebo je přiřadit do již existu-
jící sady.  

Sekce Použito na stanovuje, pro které pruty nebo sady prutů platí zvolená sada výztuže. 
Přednastavena je volba Vše pro pruty i sady prutů. Pokud ponecháme toto nastavení, není 
možné vytvářet další sadu výztuže a pruty popř. sady prutů pak neposoudíme v jednom pří-
padě podle různých výztužných zadání. Abychom mohli vytvořit další sadu výztuže, musíme 
proto alespoň jedno pole Vše deaktivovat.  

V poli vypíšeme čísla prutů popř. sad prutů, na které se bude vztahovat zadání výztuže ve 
všech záložkách této tabulky. Pomocí ikony [Vybrat pruty…] můžeme vybrat objekty grafic-
ky z pracovního okna RFEMu. Tímto způsobem již bude ikona [Vytvořit novou sadu výztuže] 
přístupná. V té mohou být obsaženy - jak již bylo poznamenáno výše - jen pruty a sady pru-
tů, které ještě nepatří do jiné sady výztuže.   

Pruty obsažené v sadách prutů budou pro další posouzení automaticky deaktivovány.  
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Návrh výztuže 
Obrázek na pravé straně tabulky ukazuje, jak se jednotlivá zadání v různých záložkách pro-
jevují na průřezu. Seznam nad obrázkem umožňuje měnit jednotlivé průřezy. Obrázek se 
dynamicky mění: změny v zadání výztuže se okamžitě projeví.  

Kontrolní pole Provést návrh výztuže nastaví, zda má RF-CONCRETE Pruty zadání z jednotli-
vých záložek uplatnit také na ocelovou výztuž. Pokud je toto pole neaktivní, jsou některá 
zadávací pole nepřístupná. RF-CONCRETE Pruty v takovém případě určí jen nutnou výztuž.  

Pokud je v dialogu 1.1 Základní údaje zadáno posouzení pro Mezní stav použitelnosti nebo 
Požární odolnost, nemůže být návrh výztuže nezvolen: posouzení použitelnosti je založeno 
na skutečné navržené výztuži. Šířky a vzdálenosti trhlin apod. mohou být spočteny jen s po-
užitým průměrem a vzdálenostmi prutů. To samé platí pro posouzení nelineální metodou.   

V následujících kapitolách budou popsány jednotlivé záložky tabulky 1.6.  

3.6.1 Podélná výztuž 
V této záložce zadáváme údaje pro podélnou výztuž.  

 
Obr. 3.18: Dialog 1.6 Výztuž, Záložka Podélná výztuž 

Výztuž 
Seznam možných průměrů obsahuje některé jmenovité průměry ocelových výztužných prutů 
z různých norem. Výběr dalších hodnot je bez problémů možný. 

Ikonou [Upravit seznam možných průměrů…] můžeme seznam zobrazených průměrů vý-
ztuže upravit.  

 
Obr. 3.19: Dialog Upravit seznam možných průměrů 

V zadávací řádce můžeme měnit, mazat nebo doplňovat jednotlivé položky. 
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Vrstvy výztuže 
RF-CONCRETE Pruty uvažuje při navrhování výztuže také vícevrstvé uspořádání výztužných 
prutů. Seznamem se dá stanovit přípustný Max. počet vrstev. Možné je zvolit až tři výztužné 
vrstvy. V následujících polích zadáváme Minimální světlou vzdálenost výztuže pro první a 
další vrstvy.  

Při vytvoření návrhu výztuže budou tato konstrukční zadání zohledněna. Ovlivňují počet 
možných výztužných prutů v každé vrstvě a rameno působení vnitřních sil.  

Při uspořádání více výztužných vrstev není možné žádné odstupňování výztuže. 

Typ ukotvení 
Oba seznamy v této sekci nabízejí velké množství ukotvovacích možností. Také zde se obrá-
zek napravo dynamicky mění, tj. změněné zadání se okamžitě v obrázku projeví.   

Ukotvení se projeví v nutných ukotvovacích délkách stejně jako Povrch výztuže (hladká, žeb-
rovaná). 

Odstupňování výztuže 
Přednastaveno je Bez odstupňování. Pokud zvolíme více vrstev výztuže, jsou druhé dvě volby 
nedostupné. 

Pokud zvolíme Odstupňování po oblastech, můžeme v seznamu vpravo určit, kolik oblastí se 
stejnou výztuží je v návrhu výztuže přípustných. RF-CONCRETE Pruty pak zjistí, jak dosáh-
nout optimálního pokrytí nutné plochy průřezu výztuže výztužnými pruty, které jsou k dis-
pozici.  

Při Odstupňování po prutech dojde nejprve ke stanovení nové oblasti, kde je zadaný maxi-
mální počet výztužných prutů dosažen. I zde je možný výběr počtu prutů pomocí seznamu 
napravo.  

Navržená základní výztuž 
V této sekci může být základní výztuž rozdělena do horní a dolní vrstvy. Aktivací kontrolního 
pole zpřístupníme zadávací pole níže. Zde můžeme definovat počet výztužných prutů a je-
jich průměr. Pole AS ukazuje odpovídající plochu výztuže.  

Uživatelsky navržená základní výztuž je zohledněna při tvorbě výztužného návrhu. Vloží se 
podél celého prutu nebo sady prutů. Pokud nemůže být nutná výztuž pokryta základní vý-
ztuží, vytvoří RF-BETON potřebné přídavné výztužné pruty a vloží je do průřezu.  
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3.6.2 Třmínky 
Tato záložka se vztahuje na zadání smykové výztuže.  

 
Obr. 3.20: Dialog 1.6 výztuž, Záložka Třmínky 

Výztuž 
Seznam možných průměrů obsahuje některé jmenovité průměry ocelových výztužných prutů 
z různých norem. Výběr dalších hodnot je bez problémů možný. 

Ikonou [Upravit seznam možných průměrů…] můžeme seznam zobrazených průměrů vý-
ztuže upravit (viz obr. 3.19). 

Parametry třmínků 
Pole Počet střihů pro oblast definuje „střižnost“ třmínků. Přednastavené dva střihy lze měnit 
pomocí seznamu. Můžeme zvolit až čtyři střihy.  

Sklon smykové výztuže je definován úhlem mezi podélnou a smykovou výztuží. Přednasta-
ven je sklon 90° (vertikální třmínek). Při změně je vhodné dbát na údaje z normy: EN 1992-
1-1, 9.2.2 (1) povoluje jen úhly mezi 45° a 90° a v odstavci 9.2.2 (4) požaduje, aby směly být 
šikmé pruty použity jako smyková výztuž jen současně s třmínky. Přitom je doporučeno, aby 
bylo minimálně 50 % působící posouvající síly pokryto třmínky.   

Typ ukotvení 
Seznam obsahuje různé možnosti ukotvení třmínků, které ovlivňují stanovení ukotvovacích 
délek. Také zde se obrázek napravo dynamicky mění podle upraveného zadání.  

Uspořádání třmínků 
Tato sekce je přístupná pouze tehdy, pokud se vytváří výztužný návrh. 

Přednastavená volba je Stejné vzdálenosti třmínků pro všechny pruty a sady prutů.  

Pokud zvolíme Rozdělení po oblastech, zvolíme v seznamu vpravo počet oblastí se stejným 
uspořádáním třmínků. Zadání jedné oblasti způsobí, že vedle oblasti s maximálními vzdále-
nostmi třmínků (minimální výztuž) se vytvoří ještě jedna oblast, které pokryje maximální 
hodnotu nutné třmínkové výztuže. Pokud zadáme dvě oblasti, vytvoří RF-CONCRETE Pruty 
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střední hodnotu z nutné minimální a maximální výztuže a nastaví odpovídající místa x na 
prutu jako další hranice oblasti.  

Při Rozdělení po vzdálenostech třmínků zadáme vzdálenost pro oblasti třmínků. Změna ob-
lasti odpovídá vzdálenosti, která je rovněž stanovena z nutné minimální a maximální výztuže 
interpolační metodou.  

Pokud jsou zadány Definované vzdálenosti třmínků, můžeme vybrat položku ze seznamu 
zobrazeného vlevo. Ikona [Upravit…] nám umožní tyto položky přizpůsobit nebo vytvořit 
novou položku s uživatelskými vzdálenostmi třmínků.  

 
Obr. 3.21: Dialog Definované vzdálenosti třmínků 

Maximální a minimální vzdálenost třmínkové výztuže můžeme zadat přímo. 

Oblasti vykazované v návrhu výztuže můžeme následně měnit nebo doplnit v tabulce 3.2 
Třmínková výztuž (viz kapitola 5.2.2, strana 74). 

3.6.3 Uspořádání výztuže 
Záložka ovládá, jak bude výztuž rozložena a které vnitřní síly z RFEMu mají být posouzeny.    

 
Obr. 3.22: Dialog 1.6 Výztuž, Záložka Uspořádání výztuže 

Krytí výztuže 
Údaje pro krytí betonem se ovlivňují se zadáním pro návrh výztuže: pokud už je návrh vý-
ztuže vytvořen, vztáhne se zadání krytí na okraj výztužného prutu c. Pokud ještě návrh vý-
ztuže neexistuje, vztahují se zadání na osu výztužných prutů u. Následující obrázek ozřejmu-
je tento rozdíl.  
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Pro každé zadání v této sekci jsou přístupná horní nebo dolní zadávací pole. 

 
Obr. 3.23: Vztah betonového krytí a výztuže  

V poli  cdolní je krytí výztuže pro horní podélnou výztuž, v poli cdolní krytí dolní podélné výztu-
že. Tyto hodnoty představují jmenovité hodnoty krytí betonem cnom např. dle normy EN 
1992-11, 4.4.1.1. RF-CONCRETE Pruty stanoví z těchto hodnot s přihlédnutím k použitým 
průměrům výztužných prutů rameno vnitřních sil.   

„Nahoře“ a „dole“ je jednoznačně určeno polohou lokálního systému prutu v RFEMu. Krytí 
cpostr je nutné pro náhradní tloušťku stěny při posouzení kroucení.  

Při zadávání k ose u je potřeba dát pozor, že tato vzdálenost musí být vtažena při vícevrstvé 
výztuži na těžiště výztuže.  

Možnost Krytí betonem podle normy přednastaví hodnoty z normy. Ikonou [Upravit] mů-
žeme tyto hodnoty upravovat. Ve třech záložkách následujícího dialogu ovládáme stanovení 
parametrů.  

 
Obr. 3.24: Dialog Krytí výztuže podle normy 
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Poloha výztuže 
Seznam obsahuje různé možnosti, jak můžeme uspořádat výztuž v průřezu:  

• Nahoře - Dole (optimalizované rozdělení) 

• Nahoře - Dole (symetrické rozdělení) 

• Nahoře - Dole (definovat podíl As,horní/ As) 

• Nahoře - Dole (definovat podíl As,Tah/ As) 

• V rozích (symetrické rozdělení) 

• Po obvodu  

RF-CONCRETE Pruty provede pro polohu výztuže Nahoře - Dole (optimalizované rozdělení) 
také optimalizaci pro dvojosý ohyb.    

Výztuž také můžeme definovat poměrem horní výztuže ku celkové nebo tahové výztuže ku 
celkové. Zadání hodnoty poměru provedeme v zadávacím poli níže. Tak je možné efektivně 
modelovat již exitující reálné konstrukce.  

U deskových nosníků a I-průřezů k tomu můžeme Rozdělit výztuž stejnoměrně přes celou 
šířku desky. Tím se část výztužných prutů přesune. 

Změny v rozvržení výztuže se dynamicky zobrazí v obrázku vpravo.  

Pokud je při zadané poloze výztuže zvoleno Nahoře - Dole p̈růběh momentů My = 0 a Mz > 
0, vyjdou zvýšené výztužné průřezy: návrhový moment nepůsobí v zadaném směru polohy 
výztuže. V takovém případě zvolíme polohu výztuže V rozích, pak posouzení proběhne 
správně.  

 



3  Vstupní data 

 

 54 Program RF-CONCRETE Pruty  © Ing. Software Dlubal 
 
 

 

 

3.6.4 Minimální výztuž 
Tato záložka slouží k nastavení parametrů pro minimální a konstrukční výztuž, nastavují se 
tu také parametry pro omezení šířky trhlin. 

 
Obr. 3.25: Dialog 1.6 výztuž, Záložka Minimální výztuž 

Minimální výztuž 
Pro zadání celkové minimální výztuže máme k dispozici dvě zadávací pole, kam můžeme za-
dat plochu průřezu výztužných prutů pro Min As,horní a Min As,dolní. Ikonou [Upravit] můžeme 
tyto průřezové plochy stanovit z počtu výztužných prutů a průměrů v odděleném dialogu.  

Při výpočtu nutné výztuže se může volitelně a nezávisle na sobě zohlednit nebo zanedbat 
Minimální podélná výztuž a Minimální smyková výztuž podle příslušné normy.    

Konstrukční výztuž 
Tato sekce je dostupná pouze tehdy, pokud se má provést návrh výztuže.  

Max. vzdálenost výztuže konstrukčních, tj. staticky ne nutných výztužných prutů v průřezu, 
je definována zadáním nevyšší hodnoty. Návrh výztuže se pak snaží rovnoměrně rozmístit 
pruty výztuže (např. u deskových nosníků nebo štíhlých pravoúhlých průřezů).  

Možnost Stejný průměr výztuže jako pro podélnou výztuž přizpůsobuje konstrukční výztuž 
průměru výztužných prutů nutné výztuže. Případně můžeme ze seznamu zadat určitý prů-
měr konstrukční výztuže ds.  

S možností Přidat konstrukční výztuž rohů se uspořádá obecně konstrukční výztuž do kaž-
dého rohu průřezu. Tak můžeme třeba i u I-průřezů definovat výztuž kromě výztuže stojiny.  

Stejně jako u minimální výztuž je i konstrukční výztuž - pokud je dostatečně ukotvená - zo-
hledněna při posouzení spolehlivosti a počítání šířek trhlin.  
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Omezení šířky trhlin 
Zadávací pole této sekce jsou přístupná pouze tehdy, pokud zvolíme v tabulce 1.1 Základní 
údaje posouzení mezního stavu použitelnosti. Tato sekce je navíc rozdílná podle zvolené 
normy. Následující popis platí pro normu EN 1992-1-1. 

Mezní šířka trhlin wmax může být zvolena ze seznamu. Zadání musí být přizpůsobena podle 
podmínek prostředí vyjmenovaných v EN 1992-1-1, 7.3.1 (5). 

 
Obr. 3.26: Šířky trhlin v závislosti na třídě prostředí (EN 1992-1-1) 

Při analýze omezení šířky trhlin je třeba rozlišovat mezi účinky zatížení a vynucených defor-
mací. Namáhání vynucenou deformací je růstem trhlin ve stavebním dílu významně zmen-
šeno. Dostatečně nadimenzovaná minimální výztuž As,min je tedy postačující, neboť se celko-
vé smršťování betonu v dílu upevněném na koncích rozdělí na více trhlin s odpovídajícími 
malými šířkami. Šířky trhlin v důsledku zatížení jsou naproti tomu závislé na napětí ve vý-
ztuži a uspořádání výztuže.  

Národní příloha pro Německo k EN 1992-1-1, 7.3.2 (2) navíc rozlišuje pro součinitel k zo-
hledňující nelineární rozdělení vnitřních napětí mezi tahovými napětími v důsledku  

• v dílu samovolně vzniklé deformace (např. odtečením hydratačního tepla) 
• mimo díl vzniklé deformace (např. poklesnutí podpor). 

V RF-CONCRETE Pruty se podle EN 1992-1-1, 7.3.4 počítá šířka trhlin v důsledku zatížení 
přímo. Pro namáhání vynucenou deformací je v EN 1992-1-1, 7.3.2 předepsaná minimální 
výztuž k omezení dané šířky trhlin.  

Pokud je zadán Prostý tah, můžeme namáhání vynucenou deformací blíže specifikovat po-
mocí kontrolního pole: zadání ovlivní součinitel kc v EN 1992-1-1, Rov. (7.1), který podchy-
cuje rozdělení napětí v průřezu před prvním vznikem trhlin. Při prostém tahu je součinitel 
nastaven na kc = 1,0, při ohybu nebo ohybu s normálovou silou je kc stanoveno z rovnic 
(7.2) nebo (7.3). Střední napětí v betonu σc je pro tento účel určeno ze zatížení, neboť bez 
zatížení není možné spočítat napětí v betonu. Při výhradně ohybovém namáhání je σc v ose 
dílu rovno nule, a tak bude podle rovnice (7.2) kc = 0,4. Součinitel kc zohledňuje vedle roz-
dělení napětí i přibližné zvětšení ramene vnitřních sil při tvorbě trhlin.  

Pokud se má počítat se Vznikem trhlin před dosažením 28 dnů, musíme zavést podle EN 
1992-1-1, 7.3.2 (2) redukci účinné pevnosti betonu v tahu fct,eff. V zadávacím poli můžeme 
odpovídající Součinitel zmenšení pevnosti betonu v tahu zadat. Německá národní příloha 
navíc stanovuje pro tento případ fct,eff = 0,50 · fctm(28d). Pokud nemůže být okamžik vzniku 
trhlin s jistotou stanoven během prvních 28 dní, měla by být podle německé národní přílohy 
pevnost v tahu nastavena na 3 N/mm2 pro normální beton.   

Hodnota zmenšení je při přímé vynucené deformaci ovlivněna tloušťkou dílu, jelikož s ros-
toucími rozměry průřezu jsou možná vyšší vnitřní napětí. Naproti tomu od vnějšího vynuce-
ného přetvoření (např. přetvoření podpor) nevznikají žádná vnitřní napětí. V takových pří-
padech je součinitel roven 1,0. 

Kontrolní pole AS,min - uspořádání stanovuje, jaké uspořádání výztuže bude přiřazeno mini-
mální výztuži.    

Ikonou [Upravit] můžeme přezkoumat zadání Navržení podélné výztuže pro MSP a případně 
je upravit. Otevřeme při tom následující dialog: 
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Obr. 3.27: Dialog Nastavení pro rozmístění výztuže 

Pro posouzení mezního stavu použitelnosti můžeme volit různá kritéria pro posouzení napě-
tí a šířky trhlin, podle kterých pak bude výztuž navržena: 

Posouzení Zadání v normě EN 1992-1-1 

Omezení napětí v betonu σc 7.2 (1) 

Omezení napětí ve výztuži  σs 7.2 (4) 

Minimální vyztužení min As 7.3.2 (2) 

Mezní průměr lim ds Tabulka 7.2 (viz obr. 2.2, strana 14) 

Maximální vzdálenost výztuže lim sl Tabulka 7.3 (viz obr. 2.3, strana 15) 

Omezení šířky trhlin wk 7.3.1 (5) a 7.3.4 

Tabulka 3.2: Posouzení napětí a šířky trhlin 

V zásadě musí být pro posouzení šířky trhlin splněno jen jedno

Kritérium Minimální vyztužení min As musí být při účincích vynucené deformace vždy splně-
no.  

 z kritérií lim ds, lim sl nebo 
wk . Možnost Najít ekonomické vyztužení pro návrh šířky trhlin přezkoumává, které z těchto 
tří kritérií může pokrýt co nejmenší možný průřez výztuže. Výztužný prut v návrhu výztuže 
bude tak dlouho doplňován, dokud nebudou splněny požadavky posouzení. Další poznám-
ky k rozvržení výztuže jsou přístupné přes ikonu [Informace…] 

Dále můžeme kontrolovat průhyby pomocí Omezení průhybu. Podle EN 1992-1-1, 7.4.1 (4) 
je přednastavená mezní hodnota průhybu 1/250 rozpětí nosníku. Můžeme zde ale také za-
dat jinou mezní hodnotu.  

Kritérium posouzení posunu ul,z zohledňuje posun v lokální ose prutu z. Průhyb je vztažen 
na deformovaný systém, to znamená, že posun počátečního a koncového uzlu zůstává za-
nedbán. Uspořádání výztuže pro výpočet posunů vychází ze zjednodušené metody podle EN 
1992-1-1, 7.4.3.  
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3.6.5 Norma 
Pátá záložka tabulky závisí na normě zvolené v tabulce 1.1 Základní údaje (viz obr. 3.2, stra-
na 33). Tato záložka spravuje zadání pro výztuž specifická pro danou normu. Následovně 
popíšeme záložku pro normu EN 1992-1-1. 

V dolní oblasti záložky je ikona [Nastavit standardní hodnoty…], pomocí které se můžeme 
vždy vrátit k výchozím hodnotám aktuální normy.  

 
Obr. 3.28: Dialog 1.6 výztuž, Záložka ČSN EN 1992-1-1 

Stupeň vyztužení 
Toto zadávací pole udává obecně nejvyšší stupeň vyztužení pro nosníky. EN 1992-1-1, 
9.2.1.1 (3) doporučuje hodnotu pro tahovou nebo tlakovou výztuž As,max = 0,04 Ac a odka-
zuje na úpravy specifické pro jednotlivé státy.  

Různé 
Pokud již není zóna tlačeného betonu v pozici, kde by přebrala tlakové síly, je nutná tlaková 
výztuž. Tato situace nastane, pokud je ohybový moment překročen tak, že je stlačení na kra-
ji -3.50 ‰ a poměrné přetvoření εyd dosahuje mez kluzu výztuže. Pro BSt 500 se výška 
vztažné tlakové zóny upraví na x/d = 0.617. Pro průběžné nosníky, rohy nepohyblivých 
rámů a u dílů s nároky převážně na ohybové zatížení by neměl být tento mezní ohybový 
moment plně využit, aby byla zajištěna dostatečná otáčivost.  

V kontrolním poli můžeme výšku tlakové zóny omezit podle EN 1992-1-1, 5.6.3 (2). V tako-
vém případě by neměl poměr x/d přesáhnout hodnotu 0.45 pro beton do třídy pevnosti 
C50/60, popř. 0.35 pro C55/67 a vyšší. 

Smyková výztuž 
Tato obě pole vytyčují přípustnou oblast sklonu tlakových diagonál. Pokud zadáme úhel 
mimo hranice platnosti podle normy, zobrazí se příslušná chybová hláška.  

EN 1992-1-1 dává k dispozici komplexní model výpočtu únosnosti posouvajících sil. Pro díly 
se smykovou výztuží kolmou k ose dílu (α = 90°) platí:  
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θ⋅⋅⋅= cotfz
s

A
V ywd

sw
s,Rd    EN 1992-1-1, Rov. (6.8) 

Rovnice 3.2 

 kde 

Asw plocha průřezu smykové výztuže 

s  vzdálenost třmínků 

fywd návrhová hodnota meze kluzu smykové výztuže 

z  rameno vnitřních sil (předpoklad 0,9·d) 

θ  sklon tlakových diagonál 

Sklon tlakových diagonál θ smíme zvolit v závislosti na zatížení v určitých hranicích. Skuteč-
ný výpočet má být proveden tak, že je část posouvající síly přenesena třením v trhlinách a 
tím nedojde k zatížení konstrukce. Tyto hranice jsou doporučeny v EN 1992-1-1, Rov. (6.7N): 

5,2cot1 ≤θ≤  

Rovnice 3.3 

Sklon tlakových diagonál θ se může pohybovat mezi těmito hodnotami: 

 Minimální sklon Maximální sklon 

θ 20,8° 45° 

cot θ 2,5 1 

Tabulka 3.3: Meze sklonu tlakových diagonál 

Plošší tlaková diagonála znamená menší tahové síly ve smykové výztuži a tím menší nutný 
průřez výztuže.  

Součinitele 
Dvě horní zadávací pole stanovují Dílčí součinitele spolehlivosti pro mezní stav únosnosti pro 
beton γc a výztuž γs. Přednastaveny jsou hodnoty podle EN 1992-1-1, tabulky 2.1N. 

V následujících zadávacích polích definujeme odpovídající Dílčí součinitele spolehlivosti pro 
mezní stav použitelnosti. Zde jsou hodnoty přednastavené na 1.0, stejně jako je definováno 
v národní příloze pro ČR.  

Redukční součinitel pro zohlednění dlouhodobých účinků zatížení α můžeme rozdělit na 
dva: pro namáhání tlakem a tahem. V obou polích jsou přednastaveny doporučené hodnoty 
podle EN 1992-1-1, 3.1.6.  

Podle národní přílohy pro ČR je redukční součinitel pro pevnost betonu v tlaku αcc = 1 i pro 
pevnost betonu v tahu αct = 1. Podle EN 1992-1-1, poznámka 3.1.7 (3) je hodnota η · fcd 
dodatečně zmenšena o 10%, pokud se šířka tlakové zóny zmenšuje k nejvíce tlačeným vlák-
nům. Pokud je tento předpoklad splněn, nastaví RF-CONCRETE Pruty tuto redukci automa-
ticky.  

3.6.6 Náběhy 
Tato záložka se objeví pouze tehdy, pokud jsou v RFEMu definovány pruty s náběhem.  
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Obr. 3.29: Dialog 1.6 Výztuž, Záložka Náběhy 

RF-CONCRETE Pruty posuzuje také pruty s náběhy, pokud je typ průřezu na začátku a konci 
stejný. Pokud to tak není, nemohou být mezilehlé hodnoty interpolovány a RFEM vytvoří 
před výpočtem chybové hlášení: 

 
Obr. 3.30: Chybové hlášení při nekompatibilitě průřezů s náběhy 

Sady prutů s náběhy jsou posouzeny pouze tehdy, pokud má celá sada lineární průběh 
p̈růřezu.  

Sbíhavost 
Pro přesný popis náběhů máme na výběr z následujících možností: 

• Rovnoměrně 

• Dole 

• Nahoře 

Toto zadání se také projeví v posouzení a uspořádání podélné výztuže.  

 



3  Vstupní data 

 

 60 Program RF-CONCRETE Pruty  © Ing. Software Dlubal 
 
 

 

 

 
Obr. 3.31: Náběhy se sjednocenou dolní stranou 

3.6.7 Požární odolnost 
Poslední záložka této tabulky je dostupná jen tehdy, pokud bylo v tabulce 1.1 Základní úda-
je zvoleno posouzení požární odolnosti (viz kapitola 3.1.4, strana 37). V této záložce se za-
dávají údaje důležité pro toto posouzení.  

V dolní oblasti záložky je k dispozici ikona [Nastavit standardní hodnoty…], pomocí které 
můžeme znovu nastavit výchozí hodnoty. Výpočet požární odolnosti probíhá podle zjedno-
dušené výpočetní metody podle normy EN 1992-1-2, 4.2 (viz kapitola 2.3, strana 24). 

 
Obr. 3.32: Dialog 1.6 Výztuž, Záložka Požární odolnost 
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Údaje pro posouzení požární odolnosti 
V pěti seznamech nastavujeme parametry, které významně ovlivňují posouzení požární 
odolnosti: 

• Třída požární odolnosti (podle EN 1992-1-2, 1.6.1 (1)) 

• Počet oblastí (Zónová metoda podle EN 1992-1-2, příloha B.2) 

• Typ kameniva do betonu (srov. obr. 2.9, strana 25 a obr. 2.11, strana 27) 

• Klasifikace výztuže s ohledem na teplotní vlastnosti (srov. obr. 2.14, strana 29) 

• Výrobní typ výztuže (srov. obr. 2.15, strana 30) 

Význam těchto parametrů je podrobně popsán v teoretické kapitole 2.3 od strany 24. 

V této sekci můžeme vybrat Strany průřezu vystavené požáru. Pokud všechny strany podlé-
hají požáru, výběr strany průřezu je deaktivován. Odstraněním této volby se zpřístupní výběr 
stran podle lokálních os prutu.  

Při nesymetrickém působení ohně je třeba Zohlednit zakřivení z důvodu teplotního rozdílu 
podle EN 1992-1-2, 2.4.2 (4). Toto teplotní zakřivení ovlivňuje únosnost dílů jako např. 
vetknutých sloupů počítaných podle teorie 2. řádu. Nejprve se uvnitř prutu vytvoří zatížení 
jako zakřivení průřezu a pak jsou přidána návrhová zatížení.  

Kontrolní pole Posouzení podélné výztuže pro požární odolnost stanovuje, zda při návrhu 
výztuže zohledňovat nejen únosnost, ale i účinky požáru.  

Materiálové faktory v případě požáru 
Dvě horní zadávací pole stanovují Dílčí součinitele spolehlivosti pro mezní stav únosnosti pro 
beton γc a výztuž γs, které se používají pro posouzení požární odolnosti. Přednastaveny jsou 
hodnoty podle EN 1992-1-2, 2.3 (2). 

 Redukční součinitel α zohledňující dlouhodobé účinky na pevnost betonu při požáru je roz-
dělen na Zatížení tlakem a tahem. V obou polích jsou přednastaveny doporučené hodnoty 
1.0 podle normy EN 1992-1-1, 3.1.6. 

Volba Zohlednit teplotní roztažnost betonu a výztuže umožňuje získat rozdíl mezi přetvoře-
ním „horké“ výztuže a regulérním teplotním přetvořením průřezu betonu v podobě tlakové-
ho napětí ve výztužných prutech: při teplotním zatížení se vytvoří teplotní podélná přetvo-
ření v betonu a výztuži, která se liší v důsledku nestejného teplotního rozdělení v průřezu. 
Teplotní přetvoření se nemůže rozšířit volně po celém průřezu, neboť je ovlivňováno sou-
sedními oblastmi. Zpravidla se vychází z rovinného průřezu. Protože je zabráněno teplotní-
mu přetvoření výztuže v krajní oblasti průřezu, vznikne v ní tlakové zatížení. Zónová metoda 
podle EN 1992-1-2 stanovuje jen jeden výpočet dílu, tj. teplotní dodatečná přetvoření v tě-
žišti nejsou v normě zohledňována. Podle HOSSER [20] však nesmí být pro výpočet podle teo-
rie 2. řádu teplotní přetvoření zanedbáváno. Teplotní přetvoření betonu je tedy počítáno ze 
střední hodnoty teploty přes celý průřez betonu.  

Zohlednit posouzení 
Příloha D k EN 1992-1-2 obsahuje výpočetní metodu pro Posouzení na kroucení a posouva-
jící síly dílů namáhaných požárem. Tato metoda je v modulu RF-CONCRETE Pruty implemen-
tovaná a může být odděleně zvolena.  

Protože v Německu je tato metoda pro smyk a krut nepřípustná, jsou obě možnosti pro po-
souzení podle německé normy neaktivní. 
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4. Výpočet 
V každé zadávací tabulce je možno spustí pomocí ikony [Výpočet] výpočet.  

4.1 Kontrola 
Před posouzením by měla být zadaná data krátce zkontrolována. Tuto funkci vyvoláme po-
mocí ikony [Kontrola] v každém dialogu modulu RF-CONCRETE Pruty. Pokud jsou nalezeny 
nějaké chyby zadání, objeví se odpovídající hlášení. 

 
Obr. 4.1: Úspěšná kontrola  

4.2 Start výpočtu 
[Výpočet] je spuštěn pomocí stejnojmenné ikony, která je k dispozici ve všech tabulkách 
modulu RF-CONCRETE Pruty.  

RF-CONCRETE Pruty pak vyhledá výsledky pro zatěžovací stavy, skupiny a kombinace zatěžo-
vacích stavů k posouzení. Pokud tyto ještě neexistují, začne nejprve výpočet v RFEMu pro 
stanovení vnitřních sil potřebných pro úlohu. Při tom RFEM použije zadané výpočetní para-
metry.  

Výpočet může být také spuštěn z RFEMu. Všechny přídavné moduly jsou v dialogu Vybrat 
pro výpočet vypsané spolu se zatěžovacími stavy a skupinami zatěžovacích stavů. Tento dia-
log se spouští v RFEMu přes menu: 

Výpočet → Vybrat pro výpočet. 

 
Obr. 4.2: Dialog Vybrat pro výpočet 
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Pokud posuzovací případy pro RF-CONCRETE Pruty v seznamu Dosud nevypočítané chybí, 
musíme aktivovat pole Zobrazit přídavné moduly na konci seznamu.  

Ikonou [] přesuneme vybrané případy pro RF-CONCRETE Pruty do pravého seznamu. Výpo-
čet je pak zahájen stejnojmennou ikonou.  

V panelu nástrojů RFEMu může být určitý posuzovaný případ RF-CONCRETE Pruty také pří-
mo spočítán: vybereme požadovaný případ a klikneme na ikonu [Zapnout/vypnout výsled-
ky]. 

 
Obr. 4.3: Přímý výpočet posuzovacího případu pro RF-CONCRETE Pruty v RFEMu 

Průběh výpočtu pak můžeme sledovat v dialogu solveru: 

 
Obr. 4.4: Posouzení s RF-CONCRETE Pruty 
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5. Výsledky 
Bezprostředně po úspěšném výpočtu se objeví dialog 2.1 Nutná výztuž po průřezech.  

Výztužné průřezy nutné pro posouzení únosnosti jsou vypsány ve výsledkových tabulkách 
2.1 až 2.4. Pokud jsme požadovali návrh výztuže, objeví se navržená výztuž včetně výkazu 
výztuže ve výsledkových tabulkách 3.1 až 3.4. Posouzení mezního stavu použitelnosti je v 
tabulkách 4.1 až 4.4, tabulky 5.1 až 5.4 jsou rezervovány pro posouzení požární odolnosti. 
Pokud bylo provedeno nelineární posouzení, výsledky jsou v tabulkách 6.1 až 6.4.  

Všechny tabulky můžeme ovládat přes navigátor modulu RF-CONCRETE Pruty. K pohybu 
mezi dialogy lze také použít vlevo znázorněná tlačítka nebo funkční klávesy [F2] a [F3]. 

[OK] uloží výsledky a ukončí modul RF-CONCRETE Pruty. 

Tato kapitola představí výsledkové tabulky popořadě. Vyhodnocení a kontrola výsledků jsou 
popsány v kapitole 6 Vyhodnocení výsledků od strany 90. 

5.1 Nutná výztuž 
5.1.1 Nutná výztuž po průřezech 

 
Obr. 5.1: Dialog 2.1 Nutná výztuž po průřezech 

Pro všechny průřezy jsou zde vykázány maximální nutné výztužné plochy, které vycházejí z 
parametrů výztužných sad a vnitřních sil od rozhodujících účinků.  

Výztužné plochy podélné a třmínkové výztuže jsou seřazeny podle průřezů. V obou sekcích 
tohoto dialogu jsou zobrazeny takové typy výztuže a detailu, které byly vybrány v dialogu 
Ukázat (viz obr. 5.2). 

V dolní části dialogu jsou zobrazeny Mezivýsledky pro nahoře vybranou řádku. Tak je možné 
cílené vyhodnocení podle posuzovacích detailů. Zadání mezivýsledků v dolní sekci se auto-
maticky aktualizuje, jakmile je v horní sekci vybraná jiná řádka.  

Výztuž 
Přednastaveny jsou následující podélné a třmínkové výztuže: 
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Výztuž Vysvětlení 

 As,horní 
Průřez výztuže nutné horní podélné výztuže v důsledku ohybu s nebo 
bez normálových sil nebo v důsledku samotných normálových sil 

 As,dolní 
Průřez výztuže nutné dolní podélné výztuže v důsledku ohybu s nebo 
bez normálových sil nebo v důsledku samotných normálových sil 

 As,T 
Průřez výztuže případné nutné podélné výztuže pro kroucení 

 

 asw,V Třmínky 
Průřez nutné smykové výztuže pro přenesení posouvající síly vztažené 
na jednotkovou délku 1 m 

 asw,T Třmínky 
Průřez nutné smykové výztuže pro přenesení krouticího momentu vzta-
ženého na jednotkovou délku 1 m 

Tabulka 5.1: Podélná a třmínková výztuž 

Dolní výztuž se nachází na straně prutu ve směru kladné lokální osy prutu z, obdobně horní 
ve směru záporné osy z. V prostředí RFEMu můžeme osy prutu zkontrolovat pomocí navigá-
toru Zobrazit nebo přes místní nabídku prutu.  

Pomocí ikony [Ukázat] můžeme přesně určit, které mezivýsledky a výsledky pro výztuž bu-
dou v obou sekcích dialogu aktivní. Nastavení současně platí pro výsledky do tiskového pro-
tokolu.  

 
Obr. 5.2: Dialog Ukázat 

Prut č. 
Pro každý průřez a typ výztuže je dáno číslo prutu, který vykazuje největší výztužnou plochu.  

Místo x 
Na prutu je pokaždé určeno místo x, pro které vychází největší výztuž. Pro tabelovaný výstup 
jsou vybraná následující místa x z RFEMu: 

 
 

Horní a 
dolní výztuž 
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• Počáteční a koncové uzly 

• Dělicí body podle eventuálního zadaného dělení prutu  

• Místa extrémních vnitřních sil 

ZS / SZS / KZS 
V tomto sloupci jsou čísla zatěžovacích stavů, skupin a kombinací zatěžovacích stavů, pro 
které je posouzení rozhodující.  

Výztužná plocha 
Sloupec E informuje o maximální výztužné ploše pro každý typ výztuže. To je nutné pro spl-
nění posouzení mezního stavu únosnosti.  

Jednotky výztuže ve sloupci F můžeme měnit pomocí nabídky  

Nastavení → Jednotky a desetinná místa. 

Tento dialog je popsán na obr. 8.6 na straně 103. 

Upozornění pro posouzení 
Poslední sloupec poukazuje na neposouditelné případy nebo problémy, které vzniknou v 
průběhu výpočtu. Čísla jsou blíže vysvětlena ve stavovém řádku.  

Všechna [Upozornění] aktuálního posuzovaného případu můžeme zobrazit najednou vlevo 
zobrazenou ikonou. Objeví se informační dialog s přehledem.  

 
Obr. 5.3: Dialog Upozornění pro posouzení 
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5.1.2 Nutná výztuž po sadách prutů 

 
Obr. 5.4: Dialog 2.2 Nutná výztuž po sadách prutů 

Tento dialog představuje maximální výztužné plochy, které jsou nutné pro jednotlivé sady 
prutů. Sloupce jsou obdobné jako v předešlé kapitole 5.1.1. 

5.1.3 Nutná výztuž po prutech 

 
Obr. 5.5: Dialog 2.3 Nutná výztuž po prutech 

Maximální výztužné plochy jsou zde řazeny podle prutů. U nosníků s náběhem jsou obě 
označení průřezu uvedena vedle čísla prutu.  
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5.1.4 Nutná výztuž po místech x 

 
Obr. 5.6: Dialog 2.4 Nutná výztuž po místech x 

Pro každý prut jsou zde nutné výztužné plochy spolu s mezivýsledky seřazeny podle místa x: 

• Počáteční a koncové uzly 

• Dělicí body podle eventuálního zadaného dělení prutu  

• Místa extrémních vnitřních sil 

Nespojitosti jsou dokumentovány odděleně.  

Tento dialog nabízí možnost cíleně zavolat informace k výsledkům posouzení. Tak může být 
například prověřena nutná třmínková výztuž s příslušnými detaily pro určité místo na prutu 
(návrhový řez).  

Jednotlivé sloupce jsou popsány v kapitole 5.1.1. 
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5.1.5 Nutná výztuž nelze posoudit 

 
Obr. 5.7: Dialog 2.5 Nutná výztuž nelze posoudit 

Tento dialog se zobrazí pouze tehdy, pokud se během analýzy výztuže vyskytnou neposou-
ditelné podmínky nebo objeví jiné problémy. Hlášení chyb je seřazeno po prutech a po mís-
tech x.  

Ve sloupci G je uvedené číslo chybového hlášení, které je blíže okomentováno ve stavovém 
řádku. Užitím ikony [Upozornění] zobrazíme všechny zvláštnosti, které vznikly během po-
souzení v aktuálním místě x.  

 
Obr. 5.8: Dialog Upozornění pro posouzení 

Použitím ikony [Vše] zobrazíme všechna možná upozornění v RF-CONCRETE Pruty. 
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5.2 Navržená výztuž 
Výsledkové tabulky 3.1 až 3.4 se zobrazí pouze tehdy, pokud byla v tabulce 1.6 Výztuž akti-
vována možnost Provést návrh výztuže (viz strana 48) a pokud nevzniknou žádné problémy 
při posouzení (viz kapitola 5.1.5, strana 69). Posouzení použitelnosti a nelineární výpočet 
také vyžadují výsledky navržené výztuže.  

RF-CONCRETE Pruty stanoví ze zadání z dialogu 1.6 návrh výztuže pro podélnou a třmínko-
vou výztuž. Přitom se vybere pokrytí nutné výztuže při zohlednění všech parametrů (daný 
průřez prutů, možný počet výztužných vrstev, odstupňování, typ ukotvení) s nejmenší mož-
nou potřebou výztužných prutů a průřezů.  

Navrženou výztuž můžeme upravit v dialogu Navržená výztuž změnou průměru, počtu, po-
lohy a délky jednotlivých výztužných skupin podle příslušných požadavků.  

5.2.1 Navržená podélná výztuž 

 
Obr. 5.9: Dialog 3.1 Navržená podélná výztuž 

Výsledky navržené výztuže jsou seřazeny po prutech a po sadách prutů jako položky (skupi-
ny výztuže).  

V dolní sekci dialogu je výztuž graficky zobrazena s jednotlivými pruty. Aktuální položky 
(řádky v sekci nahoře, kde se zrovna nachází kurzor) jsou vykresleny červeně. Změny para-
metrů v horní sekci jsou ihned změněny i v grafice.  

Návrh výztuže zohledňuje také konstrukční předpisy. Podle EN 1992-1-1, 9.2.1.2 má být na-
příklad minimální výztuž na kloubové podpoře uspořádaná tak, aby minimálně 15 % sou-
sedního maximálního momentu v poli bylo pokryto a aby byla dlouhá více než 0,25 násobek 
délky koncového pole měřeno od kraje podpory (doporučené hodnoty).  

Položka č. 
Výčet výsledků je řazen po položkách. Jedna položka má vždy stejné vlastnosti (průměr, dél-
ku). 

Položky všech prutů a sad prutů jsou shrnuty v dialogu 3.4 Výkaz výztuže.  
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Poloha výztuže 
Tento sloupec udává polohu výztuže v průřezu: 

• Nahoře 

• Dole 

• V rozích 

• Průběžná 

• Konstrukční 

Při uspořádání výztuže zohledňuje RF-CONCRETE Pruty uživatelské zadání z dialogu 1.6 Vý-
ztuž, záložka Uspořádání výztuže (viz kapitola 3.6.3, strana 51). 

Počet prutů 
Počet výztužných prutů v jedné úloze můžeme upravovat: vybereme buňku a klikneme na 
ikonu […], která nám otevře dialog pro úpravu.  

 
Obr. 5.10: Dialog Podélná výztuž - souřadnice 

Počet prutů lze měnit ručně pomocí šipek nebo přímo zadáním jiného čísla. Různými úpra-
vami v zadávacích řádkách v dolní sekci pak můžeme upravovat polohu každého výztužného 
prutu. Ikona [Smazat] smaže v dolní sekci vybranou řádku.  

Poloha výztužného prutu se určuje pomocí souřadnic: souřadnice y a z udávají celkovou 
vzdálenost od těžiště průřezu, úhel β popisuje sklon vůči podélné ose prutu pro typ ukotve-
ní „hák“ a „pravoúhlý hák“. Natočení háku o úhel β = 90 ° např. znamená při výztuži naho-
ře natočení dolů (tj. ve směru z), úhel β = 270 ° natočí konec ukotvení dolní výztuže nahoru. 
Pro typ ukotvení „Přímé“ je sloupec C bezvýznamný.  

Při změně natočení háku se doporučuje následná kontrola pomocí ikony [3D Rendering]. 

ds 
Změněný průměr prutu se projeví ve výpočtu ramene síl a v počtu výztužných prutů na vrst-
vu. Pomocí seznamu můžeme průměr prutu pro aktuální položku změnit.  

Délka 
V tomto sloupci je zobrazena pro každou položku celková délka reprezentativního výztuž-
ného prutu. Zadání, které se skládá z nutné délky prutu a délky ukotvení na obou koncích 
prutu, zde nemůže být upravováno.  
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Místo x od … do 
Tyto hodnoty udávají výpočetní polohy začátku a konce výztužných prutů. Jsou vztaženy na 
počáteční uzel prutu z RFEMu (x = 0). Při stanovení této veličiny jsou zohledněny podporové 
podmínky a ukotvovací délky l1 a l2. 

Zadání v tomto sloupci nemůžeme měnit. To je zde možné pouze pomocí ikony [Upravit] v 
dolním grafickém okně (viz obr. 5.12, strana 73). 

Ukotvení 
Ukotvovací délky návrhu výztuže můžeme měnit pomocí seznamu. Možnost Detaily vyvolá 
následující dialog:  

 
Obr. 5.11: Dialog Ukotvení 

Tento dialog spravuje parametry Ukotvení na začátku a na konci výztužného prutu.  

Pomocí seznamu můžeme pozměnit současně Typ ukotvení a Typ spřažení. Typ ukotvení je 
popsán v kapitole 3.6.1 na straně 49. RF-CONCRETE Pruty rozpozná automaticky podmínky 
spřažení z geometrie průřezu a délku výztužných prutů. Přesto je možné, aby bylo zadání 
změněno uživatelem. „Dobré“ a „průměrné“ podmínky spřažení jsou v EN 1992-1-1, 8.4.2 
na obr. 8.2.  

Pro kontrolu jsou zobrazeny návrhové hodnoty ukotvovacích délek. Ukotvovací délky l1 jsou 
stanoveny pomocí rovnice (8.4) podle EN 1992-1-1, 8.4.4 (1) se zohledněním tabulky 8.2 a 
nemohou být měněny.  

U háků a pravoúhlých háků by měly být Ukotvovací délky l2 podle EN 1992-1-1, 8.4.1 (2) 
minimálně 5-ti násobkem dS. 

Nutný Průměr ohybu dbr je dán podle EN 1992-1-1, tabulky 8.1 a může být naopak upravo-
ván.  

Celková ukotvovací délka Σ na každém konci prutu je složena ze všech těchto dílů.  

Hmotnost 
Sloupec I v dialogu 3.1 udává pro každou položku hmotnost daného výztužného prutu.  
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Upozornění 
Pokud je v posledním sloupci poznámka, došlo k výjimečné situaci. Čísla upozornění jsou 
blíže popsána ve stavovém řádku v dolní části dialogu.  

Všechna [Upozornění] pro aktuální položku můžeme prohlížet pomocí vlevo uvedené ikony. 
Ta otevře informativní dialog s přehledem hlášení (srov. obr. 5.3, strana 66). 

Upravit návrh výztuže 
V dolní sekci dialogu 3.1 je zobrazeno vyztužení s jednotlivými položkami. Aktuální položka 
výztuže (řádka, ve které se nachází kurzor) je zobrazena červeně. Kliknutím na ikonu [Upra-
vit] vpravo dole v grafice se zavolá dialog pro úpravu položky.  

 
Obr. 5.12: Dialog Upravit podélnou výztuž 

V tomto dialogu jsou shrnuté již dříve popsané parametry výztuže. Zde můžeme kontrolovat 
a měnit zadání pro oblast, polohu výztužných prutů, průměr výztuže a typ ukotvení.   

Při změnách se hlavní posouzení automaticky spočítají s novou nutnou výztuží. Výjimka platí 
pro výsledky nelineární analýzy: ty se smažou a obnoveny jsou až po novém kliknutí na iko-
nu [Výpočet]. 



5  Výsledky 

 

 74 Program RF-CONCRETE Pruty  © Ing. Software Dlubal 
 
 

 

 

 

5.2.2 Navržená třmínková výztuž 

 
Obr. 5.13: Dialog 3.2 Navržená třmínková výztuž 

Stejně jako u podélné výztuže, jsou i zde výsledky řazeny po prutech a sadách prutů po po-
ložkách (výztužných skupinách).  

V dolní sekci je výztuž graficky zobrazena. Aktuální položka (řádka v horní sekci, kde je 
umístěn kurzor) je zobrazena červeně. Parametry změněné v horní sekci se okamžitě změní i 
v grafice.  

Výztuž zohledňuje také konstrukční předpisy. Podle EN 1992-1-1, 9.2.2 (6) je například nej-
větší doporučená vzdálenost vertikálních třmínků sl,max = 0,75d(1+cotα) s omezením sl,max ≤ 
400 mm.   

Položka č. 
Výčet výsledků je řazen po položkách. Jedna položka má vždy stejné vlastnosti (průměr, dél-
ku). 

Položky všech prutů a sad prutů jsou shrnuty v dialogu 3.4 Výkaz výztuže.  

Počet třmínků 
Při stanovení třmínkové výztuže zohledňuje RF-CONCRETE Pruty zadání uživatele z dialogu 
1.6 Výztuž, záložka Třmínky (viz kapitola 3.6.2, strana 50).     

Počet třmínků pro položku je možno měnit jednoduše kliknutím na buňku a zapsáním jiné 
hodnoty. Vzdálenost třmínků (sloupec G) se přitom automaticky přepočítá.  

ds 
Návrh výztuže používá zadání z dialogu 1.6 Výztuž, záložky Třmínky. Pomocí seznamu mů-
žeme průměr prutu pro aktuální položku snadno změnit.  

Délka 
Ve sloupci D jsou zobrazeny pro každou položku celkové délky oblastí třmínků. Jsou vypočí-
tány z počátečních a koncových míst x. Tento sloupec nelze editovat. To je možné pouze 
pomocí ikony [Upravit…] v grafickém okně (viz Obr. 5.14, strana 75). 
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Místo x od … do 
Tyto hodnoty udávají výpočetní polohy začátku a konce výztužných prutů. Jsou vztaženy na 
počáteční uzel prutu z RFEMu (x = 0). Hodnoty v obou sloupcích můžeme upravovat, takže 
meze oblastí můžeme posouvat.  

Pro rozdělení jedné oblasti musíme na začátku nebo na konci zadat hodnotu místa x ležící-
ho v intervalu. RF-CONCRETE Pruty pak automaticky vytvoří novou třmínkovou oblast.  

Vzdálenost sTřmínku 
Navržená vzdálenost třmínků zohledňuje zadání z dialogu 1.6 Výztuž, záložky Třmínky (viz 
kapitola 3.6.2, strana 50). Tuto hodnotu můžeme upravovat: po kliknutí do buňky můžeme 
jednoduše přepsat hodnotu. Počet třmínků (sloupec B) se při tom automaticky pozmění. 
Přesná vzdálenost třmínků se pak přepočítá na základě celočíselného množství třmínků.  

Rozměry třmínků 
V tomto sloupci jsou uvedeny rozměry třmínků ve tvaru „výška/šířka/ukotvovací délka“. RF-
CONCRETE Pruty zohledňuje zadaný průměr prutů a krytí betonem. Hodnoty není možné 
upravovat.  

Počet střihů 
Střižnost třmínků je založena na zadání z dialogu 1.6 Výztuž, záložka Třmínky (viz kapitola 
3.6.2, strana 50). Pomocí seznamu můžeme počet střihů měnit.  

Hmotnost 
Ve sloupci J, dialogu 3.2 je pro každou položku uvedena hmotnost výztužných třmínkových 
prutů.  

Upozornění 
Pokud je v posledním sloupci poznámka, došlo k výjimečné situaci. Čísla upozornění jsou 
blíže popsána ve stavovém řádku v dolní části dialogu.  

Všechna [Upozornění] pro aktuální položku můžeme prohlížet pomocí vlevo uvedené ikony. 
Ta otevře informativní dialog s přehledem hlášení (srov. obr. 5.3, strana 66). 

Upravit návrh výztuže 
V dolní sekci dialogu 3.2 je obrázek výztuže s třmínky. Aktuální výztužná položka (řádka, v 
které je umístěn kurzor v horní sekci) je zobrazena červeně. Kliknutím na ikonu [Upravit 
smykovou výztuž] vpravo dole v grafice vyvoláme dialog na úpravu této položky.  

 
Obr. 5.14: Dialog Upravit třmínkovou výztuž 
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V tomto dialogu jsou shrnuty již zadané parametry výztuže. Zde můžeme kontrolovat a mě-
nit zadání pro Oblast, Rozměry třmínků či Parametry třmínků.  

Při změnách se automaticky spočítají hlavní posouzení s novou nutnou výztuží. Výjimka platí 
pro výsledky nelineární analýzy: ty se smažou a obnoveny jsou až po novém kliknutí na iko-
nu [Výpočet]. 
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5.2.3 Navržená výztuž po místech x 

Tento dialog informuje o provedených nebo nesplněných posouzeních mezního stavu únos-
nosti. Velká výhoda tkví v dynamičnosti posouzení spolehlivosti: při změně navržené výztuže 
se posouzení automaticky aktualizuje.  

 
Obr. 5.15: Dialog 3.3 Navržená výztuž po místech x 

V horní sekci jsou vypsány průřezy podélné a třmínkové výztuže pro každý prut po místech 
x. 

Místo x 
Navržené výztužné plochy jsou zde seřazeny pro každý prut podle míst x: 

• Počáteční a koncové uzly 

• Dělicí body podle eventuálního zadaného dělení prutu  

• Místa extrémních vnitřních sil 

Při odstupňování výztuže se objeví místa x pro hranice oblastí zdvojeně.  

As,horní 
Tato hodnota udává průřez výztuže pro navrženou horní podélnou výztuž. 

As,dolní 
Tato hodnota reprezentuje průřez výztuže pro navrženou dolní podélnou výztuž. 

as,třmínky 
V tomto sloupci je dán průřez navržené třmínkové výztuže vztažený na metr délky prutu. 

Mezivýsledky v dolní sekci poskytují detailní zhodnocení provedeného posouzení. Zde jsou 
vypsány podrobné výsledky aktuálního místa x (tj. tam, kde se nachází kurzor v horní sekci) 
se všemi parametry týkajícími se posouzení.  

Pomocí ikony [Ukázat] můžeme počet zobrazovaných výsledků redukovat. 
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Obr. 5.16: Dialog Zobrazit výsledky 

Mezivýsledky poskytují informace o stupni vyztužení a spolehlivosti zvolené výztuže, tj. po-
měr navržené a nutné výztuže. Přitom se posoudí spolehlivost podélné výztuže se zvětšeným 
momentem s ohledem na jeho nárůst.  

5.2.4 Výkaz výztuže 
Navržené výztužné pruty jsou najednou přehledně uvedeny v tomto dialogu. Změny zde 
nejsou možné.  

 
Obr. 5.17: Dialog 3.4 Výkaz výztuže 
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Položka č. 
Výpis výztužných prutů je seřazen podle položek. Každá položka má shodné vlastnosti 
(průměr, délku, typ ukotvení atd.) 

Čísla položek většinou nejsou shodná s čísly v dialozích 3.1 a 3.2. 

Typ výztuže 
Tento sloupec ukazuje, zda se jedná o podélnou nebo třmínkovou výztuž.  

ds 
Sloupec C ukazuje použitý průměr.  

Povrch 
V tomto sloupci je uvedeno, zda je povrch výztuže žebrovaný nebo hladký.  

Počet prutů 
Ve sloupci E je uveden počet stejných výztužných prutů v rámci jedné položky. 

Délka 
V tomto sloupci je pro každou položku uvedena celková délka reprezentativního výztužného 
prutu.  

Typ ukotvení Začátek / Konec 
Tyto sloupce podávají informace o typu ukotvení na začátku a konci výztužného prutu (Bez 
ukotvení, Přímé, Hák, Pravoúhlý hák atd.) 

Průměr ohybu 
U třmínků a háků se udává ve sloupci I průměr ohybu dbr. 

Hmotnost 
Poslední sloupec udává pro každou položku hmotnost příslušného výztužného prutu.  

Součet 
Na konci výkazu výztuže je uveden celkový počet prutů a celková hmotnost použité výztuže. 
Tyto součty se počítají z hodnot pro jednotlivé položky uvedené nahoře.  
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5.3 Posouzení použitelnosti 
Výsledkové tabulky 4.1 až 4.4 se objeví pouze tehdy, pokud bylo v dialogu 1.1 vybráno po-
souzení použitelnosti (viz kapitola 3.1.2, strana 35) a pokud se během výpočtu nevyskytly 
problémy (viz kapitola 5.1.5, strana 69 a kapitola 5.2.3, strana 77). 

Posouzení mezního stavu použitelnosti je provedeno s takovým uspořádáním výztuže, jaké 
je popsané v dialozích 3.1 a 3.2 Navržená výztuž.  

5.3.1 Posouzení použitelnosti po průřezech 

 
Obr. 5.18: Dialog 4.1 Posouzení použitelnosti po průřezech 

Tento dialog uvádí extrémní hodnoty podle různých kritérií, která jsou pro posouzení použi-
telnosti určující. Tyto hodnoty vycházejí z parametrů sad výztuže k omezení šířky trhlin (viz 
kapitola 3.6.4, strana 54), z navržené výztuže a vnitřních sil od rozhodujících účinků.  

O vyhodnocení tohoto dialogu se můžeme dočíst více ve vysvětlení k Nastavení pro rozmís-
tění výztuže na straně 56. 

Průřez č. 
Posouzení jsou seřazena podle čísel průřezů. Poslední řádka ukazuje, který průřez je rozho-
dující pro posouzení použitelnosti.  

Prut č. 
V tomto sloupci jsou čísla prutů, které pro každý průřez vykazují extrémní hodnoty.  

Místo x 
Zde je uvedené místo x na prutu, kde jsou nejnepříhodnější hodnoty. Vzdálenosti se vztahují 
k počátečnímu uzlu rozhodujícího prutu.  

ZS / SZS / KZS 
Zde jsou uvedená čísla zatěžovacích stavů, skupin a kombinací ZS, pro které jsou jednotlivá 
posouzení rozhodující.  
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σs 
Tato hodnota je napětí ve výztuži v tahové zóně s trhlinami získané součinem poměrného 
přetvoření výztuže a modulu pružnosti: 

sss E⋅ε=σ  

σc 
V tomto sloupci jsou napětí v betonu při dosažení mezního stavu použitelnosti.  

min As 
Minimální průřezovou plochu výztuže podle EN 1992-1-1, 7.3.2, rov. (7.1) obdržíme jako: 

s

ct
eff,ctcmin,s

A
fkkA

σ
⋅⋅⋅=  

kde kc součinitel pro zohlednění rozdělení napětí v průřezu před vznikem prv-
ních trhlin 

 k součinitel pro zohlednění nelineárních vnitřních napětí rozdělených po 
průřezu.  

 Act tahová zóna betonu v nepotrhaném stavu těsně před vytvořením prvních 
trhlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 fct,eff průměrná pevnost betonu v tahu v rozhodujícím okamžiku prvního vzni-
ku trhlin 

 σs přípustné napětí výztuže bezprostředně po vzniku trhlin (srov. v závislosti 
na mezním průměru nebo největší hodnotě vzdálenosti prutů) 

lim ds 
Přípustný maximální průměr výztuže se omezuje podle zjednodušené metody z normy EN 
1992-1-1, 7.3.3, tabulka 7.2 na hodnoty: 

 
Obr. 5.19: Maximální průměr prutů podle EN 1992-1-1, Tabulka 7.2 
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Vzdálenost prutů lim sl 
Maximální přípustná vzdálenost prutů se omezuje podle zjednodušené metody z normy EN 
1992-1-1, 7.3.3, tabulka 7.3 na hodnoty: 

 
Obr. 5.20: Maximální přípustná vzdálenost prutů podle EN 1992-1-1, Tabulka 7.3 

Vzdálenost trhlin sr,max 
V tomto sloupci jsou dány maximální vzdálenosti trhlin podle EN 1992-1-1, 7.3.4, Rov. 
(7.11), v případě, že jsou již trhliny vytvořeny: 

eff
4213max,r

Ø
kkkcks

ρ
⋅⋅⋅+⋅=  

kde k3 doporučená hodnota: 3,4 (stanovuje národní příloha) 

 c krycí vrstva podélné výztuže 

 k1 součinitel zohledňující vlastnosti soudržné výztuže: 0,8 pro žebrované 
pruty s velkou soudržností, 1,6 pro pruty s hladkým povrchem 

 k2 součinitel zohledňující rozdělení poměrného přetvoření: 
0,5 pro ohyb, 1,0 pro prostý tah 

 k4 doporučená hodnota: 0,425 (stanovuje národní příloha) 

 Ø průměr prutu 

 ρeff účinný stupeň vyztužení podle rov. (7.10): As / Ac,eff 

Šířka trhlin max wk 
Charakteristická šířka trhlin se spočítá podle EN 1992-1-1, 7.3.4, rov. (7.8): 

( )cmsmrk sw εεmax,=  

kde sr,max maximální vzdálenost trhlin po vytvoření  trhlin 

 εsm průměrné poměrné přetvoření výztuže zohledňující spolupůsobení beto-
nu na tah mezi trhlinami 

 εcm průměrné poměrné přetvoření betonu mezi trhlinami 

Průhyb ul,z 
V předposledním sloupci je vždy uvedena absolutní hodnota posunutí, které je ve směru lo-
kální osy pruty z.  

Přípustný relativní průhyb je zvolen v dialogu Nastavení pro rozmístění podélné výztuže (viz 
obr. 3.27, strana 56). 
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Upozornění 
Pokud je v posledním sloupci poznámka, došlo k výjimečné situaci. Čísla upozornění jsou 
blíže popsána ve stavovém řádku v dolní části dialogu.  

Všechna [Upozornění] pro aktuální položku můžeme prohlížet pomocí vlevo uvedené ikony. 
Ta otevře informativní dialog s přehledem hlášení. 

 
Obr. 5.21: Dialog Upozornění pro posouzení 

5.3.2 Posouzení použitelnosti po sadách prutů 

 
Obr. 5.22: Dialog 4.2 Posouzení použitelnosti po sadách prutů 

Pokud byly posuzovány sady prutů, vytvoří se tato výstupní tabulka, kde jsou výsledky po-
souzení použitelnosti seřazeny po sadách prutů.  

Jednotlivé sloupce jsou popsány v předcházející kapitole 5.3.1. 
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5.3.3 Posouzení použitelnosti po prutech 

 
Obr. 5.23: Dialog 4.3 Posouzení použitelnosti po prutech 

V této tabulce jsou výsledky posouzení šířky trhlin zobrazeny po prutech. Jednotlivé sloupce 
odpovídají těm v tabulce 4.1 popsané v kapitole 5.3.1. 

5.3.4 Posouzení použitelnosti po místech x 

 
Obr. 5.24: Dialog 4.4 Posouzení použitelnosti po místech x 

Tento dialog popisuje různá posouzení jako v kapitole 5.3.1 po místech x.  
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5.4 Posouzení požární odolnosti 
Výsledkové tabulky 5.1 až 5.4 se zobrazí pouze tehdy, pokud bylo v dialogu 1.1 vybráno po-
souzení požární odolnosti (viz kapitola 3.1.4, strana 37) a pokud nedošlo k problémům při 
výpočtu (viz kapitola 5.1.5, strana 69 a kapitola 5.2.3, strana 77). 

Posouzení požární odolnosti je provedeno pro uspořádání výztuže, které je popsáno v ta-
bulkách 3.1 a 3.2 jako navržená výztuž.   

5.4.1 Posouzení požární odolnosti po průřezech 

 
Obr. 5.25: Dialog 5.1 Posouzení požární odolnosti po průřezech 

Pro každý zvolený průřez jsou stanoveny rozhodující spolehlivosti, které jsou určeny posou-
zením požární odolnosti. Ty vycházejí z parametrů sad výztuže pro požární odolnost (viz ka-
pitola 3.1.4, strana 37), navržené výztuže a vnitřních sil působících účinků.  

V dolní sekci tabulky jsou mezivýsledky pro řádku vybranou v horní sekci. Tak je možné pro-
vést konkrétně zaměřené vyhodnocení. Výstup mezivýsledků v dolní části se automaticky ak-
tualizuje, jakmile je v horní části vybraná jiná řádka.  

Teoretické pozadí teplotního posouzení je popsáno v kapitole 2.3 od strany 24.  

Typ 
Spolehlivosti jsou seřazeny po průřezech. Kromě posouzení pro ohyb je uvedeno také po-
souzení pro smykové síly a kroucení, pokud byly tyto analýzy vybrány v dialogu 1.6 Výztuž, 
záložka Požární odolnost (viz obr. 3.32, strana 60). 

Prut č. 
Pro každý průřez a typ posouzení je uvedeno číslo prutu, který vykazuje nejnižší spolehlivost.  

Místo x 
Zde je uvedeno místo x na prutu, v kterém je posouzení požární odolnosti rozhodující. V ta-
bulkovém výstupu jsou tato místa x na prutu z RFEMu vztažena na: 
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• Počáteční a koncové uzly 

• Dělicí body podle eventuálního zadaného dělení prutu  

• Místa extrémních vnitřních sil 

ZS / SZS / KZS 
V tomto sloupci jsou uvedena čísla zatěžovacích stavů, skupin nebo kombinací zatěžovacích 
stavů, pro které je posouzení rozhodující.  

Spolehlivost γ 
Sloupec E informuje o nejmenším součiniteli γ pro každé posouzení. Pokud je spolehlivost 
menší než 1, není posouzení splněno a výsledková řádka bude zobrazena červenou barvou.  

Využití 1/γ 
Data v tomto sloupci představují obrácené hodnoty spolehlivosti (sloupec E). Tak můžeme 
rychle usoudit, jakou rezervu máme k dosažení hodnoty 1 v průřezu.  

V mezivýsledcích najdeme veškeré výchozí hodnoty pro posouzení. Navržené spolehlivosti 
jsou spočítány jako poměr mezních vnitřních sil při požáru k působícím vnitřním silám.  

 
Obr. 5.26: Mezivýsledky, Odstavec Posouzení 

Upozornění 
Pokud je v posledním sloupci poznámka, došlo k výjimečné situaci. Čísla upozornění jsou 
blíže popsána ve stavovém řádku v dolní části dialogu.  

Všechna [Upozornění] pro aktuální položku můžeme prohlížet pomocí vlevo uvedené ikony. 
Ta otevře informativní dialog s přehledem hlášení. 

 
Obr. 5.27: Dialog Upozornění pro posouzení 
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Průběh teploty 
Napravo vedle tabulky je graficky znázorněn průřez, pro který bylo posouzení provedeno. 
Poškozená zóna je vyznačena červeně. 

Pomocí ikony [Průběh teploty] si můžeme prohlédnout průběh teploty ve vybraném průřezu. 
Zobrazí se následující dialog: 

 
Obr. 5.28: Dialog Průběh teploty 

Tabulka uvádí Teplotní průběh ve středu zóny (srov. s kapitolou 2.3.2, strana 25). Na obráz-
ku je Průběh teploty v náhradní stěně podle EN 1992-1-2, příloha A. 

5.4.2 Posouzení požární odolnosti po sadách prutů 

 
Obr. 5.29: Dialog 5.2 Posouzení požární odolnosti po sadách prutů 

Pokud jsou vybrány pro posouzení sady prutů, zobrazí se tento výsledek, který posouzení 
řadí podle těchto sad. Sloupce jsou stejné jako v předchozí kapitole 5.4.1. 
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5.4.3 Posouzení požární odolnosti po prutech 

 
Obr. 5.30: Dialog 5.3 Posouzení požární odolnosti po prutech 

V této tabulce jsou výsledky posouzení požární odolnosti seřazeny po prutech. Jednotlivé 
sloupce odpovídají sloupcům v dialogu 5.1 popsaném v kapitole 5.4.1. 

5.4.4 Posouzení požární odolnosti po místech x 

 
Obr. 5.31: Dialog 5.4 Posouzení požární odolnosti po místech x 

Tento dialog uvádí detailně výsledky posouzení požární odolnosti po místech x (srov. s kapi-
tolou 5.4.1). 
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5.4.5 Posouzení požární odolnosti - Neposouditelné 

 
Obr. 5.32: Dialog 2.5 Posouzení požární odolnosti - Neposouditelné 

Tento dialog se zobrazí pouze tehdy, pokud během výpočtu posouzení došlo k problémům. 
Chybová hlášení jsou seřazena podle prutů a míst x.  

Čísla chybových hlášení uvedená ve sloupci G jsou podrobněji okomentována ve stavovém 
řádku v dolní části dialogu.   

Ikona [Upozornění] ukazuje veškeré zvláštnosti, ke kterým došlo během posouzení aktuální-
ho místa x. 

 
Obr. 5.33: Dialog Upozornění pro posouzení 

Kliknutím na [Vše] v tomto dialogu se zobrazí všechna dostupná upozornění pro RF-
CONCRETE Pruty.  
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6. Vyhodnocení výsledků 
Po provedení posouzení můžeme výsledky vyhodnotit různými způsoby. V kapitole 5 byly 
popsány výsledkové tabulky, v následující kapitole popíšeme grafické vyhodnocení.  

6.1 Návrh výztuže 
Výsledkové tabulky 3.1 a 3.2 ukazují, jak mohou být nutné výztužné plochy s výztužnými 
pruty zakryty tak, aby bylo splněno např. posouzení použitelnosti. Tento návrh výztuže je 
graficky zobrazen v dolní sekci dialogu 3.1 Navržená podélná výztuž a 3.2 Navržená třmín-
ková výztuž (viz obr. 5.9, strana 70 a obr. 5.13, strana 74). 

 
Obr. 6.1: Schéma výztuže v dialogu 3.1 Navržená výztuž 

Aktuální položka (ta, v jejímž řádku v tabulce nahoře je umístěn kurzor) je zobrazena červe-
ně. Tento obrázek umožňuje prohlédnout si a vyhodnotit polohu a uspořádání jednotlivých 
výztužných prutů. 

Ikona [Upravit…] na obrázku vpravo dole vyvolá dialog pro úpravu výztužné položky. Tento 
dialog je popsán na obr. 5.12 na straně 73 popř. na obr. 5.14 na straně 75. V těchto dialo-
zích můžeme prohlížet nebo měnit parametry podélné popř. třmínkové výztuže.   
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6.2 3D-Rendering výztuže 
V obou dialozích 3.1 Podélná výztuž i v 3.2 Třmínková výztuž je k dispozici ikona [3D-
Rendering], která vytvoří realistickou vizualizaci navržené výztuže. Otevře se nové okno s 
renderovaným zobrazením výztužné sítě aktuálního prutu nebo sady prutů (tj. objektu, v je-
hož řádku v tabulce je zrovna umístěn kurzor).  

 
Obr. 6.2: 3D-Rendering navržené podélné a třmínkové výztuže 

V tomto zobrazení si můžeme prohlédnout zvolenou výztuž skoro jako ve skutečnosti. 

Obrázek je ovládán pomocí nabídky Zobrazit nebo pomocí přiřazených ikon (viz tabulka 
6.1). Stejně jako v RFEMu, můžeme i zde použít úchopové funkce: posouvání, zoomování 
nebo natáčení se stisknutými klávesami [Shift] nebo [Ctrl]. 

Aktuální obrázek také může být přímo vytištěn na tiskárně nebo přenesen do protokolu či 
schránky. Ikony v liště nástrojů mají následující funkce: 
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Výztuž sloupu: 
Perspektivní pohled v X 

 

 

Ikona Označení Funkce 

 
Tiskárny 

Otevře dialog Tisk grafiky (obr. 7.4, strana 99) s nasta-
vením tisku 

 Posun 
Umožňuje rozmanitá zobrazení myší (zoomování, na-
táčení s klávesou [Shift] nebo [Ctrl]) 

 Myš v režimu zoom Umožňuje zvětšování oblasti grafiky vybrané myší  

 
Zobrazit celou kon-
strukci 

Zobrazí opět celou konstrukci v okně 

 Předchozí pohled Zobrazí předchozí pohled na konstrukci 

 Pohled YZ Pohled na rovinu YZ 

 Pohled XZ Pohled na rovinu XZ 

 Pohled XY Pohled na rovinu XY 

 Izometrický pohled Prostorový izometrický pohled 

 Perspektivní pohled 
Vykreslí konstrukci v perspektivě (kombinovatelné se 
všemi čtyřmi typy zobrazení) 

 Drátěný model Nezobrazí betonový materiál 

 Plný model Zobrazí beton prutu nebo sady prutů 

 Horní výztuž Zobrazí horní podélnou výztuž 

 Dolní výztuž Zobrazí dolní podélnou výztuž 

 Obvodová výztuž Zobrazí obvodovou nebo konstrukční podélnou výztuž 

 Třmínková výztuž Zobrazí třmínkovou výztuž 

 Osový systém prutu Ovládá zobrazení lokálního osového systému prutu 

 
Horní podélná vý-
ztuž 

Zobrazí prut horní podélné výztuže aktuální položky 
nad prutem  

 
Dolní podélná vý-
ztuž 

Zobrazí prut dolní podélné výztuže aktuální položky 
pod prutem  

 Smyková výztuž Zobrazí prut třmínkové výztuže aktuální položky 

Tabulka 6.1: Ikony pro 3D-Rendering 
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6.3 Výsledky modelu v RFEMu 
Pro grafické vyhodnocení výsledků posouzení slouží také pracovní okno RFEMu.  

Grafické okno RFEMu na pozadí 
Pokud máme na pozadí otevřené grafické okno RFEMu, můžeme rychle v modelu ověřit 
např. polohu určitého prutu. Pokud je prut vybrán ve výsledkové tabulce RF-CONCRETE Pru-
ty, je tentýž prut v grafickém okně zvýrazněn jinou barvou. Současně šipka vyznačuje místo 
x na prutu, o které se aktuálně v tabulce jedná.    

 
Obr. 6.3: Vyznačení prutu a aktuálního místa x v modelu v RFEMu 

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud jsou v pracovním okně RFEMu zobrazeny vý-
sledky aktuálního případu RF-CONCRETE Pruty. Ty jsou dosažitelné například kliknutím na 
ikonu [Grafika]. Zpátky do modulu se vrátíme kliknutím na [RF-CONCRETE Pruty] v panelu. 

Pracovní okno RFEMu 
Všechny výztužné plochy a mezivýsledky můžeme zobrazit v modelu konstrukce v RFEMu: 
ikonou [Grafika] se RF-CONCRETE dočasně ukončí. V pracovním okně RFEMu se nyní graficky 
zobrazí různé výztuže a veličiny posouzení jako vnitřní síly a deformace pro jeden zatěžovací 
stav RFEMu. Ovládání typů zobrazení je možné přes kartu Výsledky v navigátoru. 

Navigátor pro Výsledky odpovídá posouzením provedeným v RF-CONCRETE Pruty. Na výběr 
jsou různé typy výztuže pro posouzení únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti se všemi 
mezivýsledky.  
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Obr. 6.4: Navigátor Výsledky pro RF-CONCRETE Pruty a panel se zvolenými typy výsledků 

Navigátor pro Výsledky umožňuje zobrazit najednou více typů výztuže nebo posouzení. Tak 
můžeme srovnat například nutnou podélnou výztuž s navrženou podélnou výztuží. Panel je 
přitom synchronizován se zvolenými typy výsledků.  

Na tuto vícenásobnou volbu a automatickou barevnou škálu nemají možnosti zobrazení, 
které jsou k dispozici v RFEMu v Navigátoru Zobrazit, žádný vliv.  

Stejně jako vnitřní síly v RFEMu můžeme zobrazit pomocí tlačítka [Zapnout/vypnout výsled-
ky] výsledky posouzení z modulu RF-CONCRETE Pruty v modelu konstrukce, pomocí tlačítka 
po pravé straně [Zobrazit výsledky s hodnotami] lze nastavit zobrazení výsledných číselných 
hodnot v obrázku. 

Vzhledem k tomu, že tabulky RFEMu nemají pro vyhodnocení výsledků z modulu RF-
CONCRETE Pruty žádný význam, lze je případně deaktivovat pomocí vlevo znázorněného tla-
čítka. 

Konkrétní návrhový případ lze jako obvykle vybrat ze seznamu případů v panelu nástrojů 
RFEMu. 

Stejně jako u vnitřních sil v prutu, můžeme i zde pomocí záložky Faktory zobrazení v panelu 
nastavit různá měřítka pro průběhy veličin na prutu i pro vyhodnocované výsledky posouze-
ní a jejich tisk.  

 



6  Vyhodnocení výsledků 

 95 Program RF-CONCRETE Pruty ©  Ing. Software Dlubal 
 

 

 
Obr. 6.5: Panel-Záložka Faktory zobrazení 

Vedle nutné a navržené výztuže můžeme graficky vyhodnocovat mezivýsledky všech posou-
zení.  

 
Obr. 6.6: Grafický výstup nutné a navržené výztuže a detaily posouzení v mezním stavu použitelnosti 

Všechna zobrazení výsledků z pracovního okna RFEMu je možno přenést do centrálního tis-
kového protokolu (viz kapitola 7.2, strana 99). 

Pomocí ikony [RF-CONCRETE Pruty] v panelu se můžeme opět vrátit do modulu.  
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6.4 Průběhy výsledků 
V grafickém okně RFEMu jsou průběhy výsledků dostupné přes nabídku 

Výsledky → Průběhy výsledků na vybraných prutech 

nebo přes odpovídající ikonu v liště RFEMu.  

Otevře se okno s průběhem výztužných ploch a mezivýsledků na vybraném prutu nebo sadě 
prutů.  

 
Obr. 6.7: Dialog Průběh výsledků na prutu 

V navigátoru vlevo můžeme zvolit výztuž a mezivýsledky, které se mají zobrazit ve výsledko-
vém grafu. Pomocí seznamu v liště nástrojů můžeme přepínat mezi posuzovacími případy 
RF-CONCRETE Pruty a měnit pruty a sady prutů.  

Podrobný popis dialogu Průběh výsledků najdeme v kapitole 10.5 manuálu pro RFEM. 
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6.5 Filtrování výsledků 
Kromě výsledkových dialogů, které již svojí strukturou umožňují výběr výsledků podle urči-
tých kritérií, máme k dispozici ještě filtrovací možnosti grafických výsledků popsané v ma-
nuálu pro RFEM.  

 Lze tak například využít již předem definované výřezy (srov. manuál k RFEMu, kapitola 
10.9), které umožňují příhodně seskupovat objekty. 

Stejně tak můžeme v záložce Filtry řídicího panelu uvést čísla určitých prutů, jejichž výsledky 
mají být zobrazeny v grafice. Podrobný popis této funkce najdeme v kapitole 4.4.6 manuálu 
pro RFEM.  

 

Obr. 6.8: Filtrování prutů v panelu 

Na rozdíl od funkce výřezu se ukáže celý model. 



7  Výstup 

 

 98 Program RF-CONCRETE Pruty  © Ing. Software Dlubal 
 
 

 

7. Výstup 
 

7.1 Výstupní protokol 
Stejně jako pro údaje z RFEMu se i pro data z modulu RF-CONCRETE Pruty nejdříve vytvoří 
výstupní protokol, do něhož lze vkládat grafická zobrazení nebo vlastní vysvětlivky. Ve vý-
stupním protokolu můžeme vybrat, které výsledky posouzení se mají vytisknout. 

Pro každou úlohu lze vytvořit několik výstupních protokolů. Zvláště v případě rozsáhlých 
konstrukcí doporučujeme místo jednoho objemného protokolu vytvořit několik menších 
protokolů. Pokud vytvoříme samostatný protokol pouze pro data z modulu RF-CONCRETE 
Pruty, může být výstupní protokol relativně rychle zpracován. 

Výstupní protokol podrobně popisujeme v manuálu k programu RFEM. Důležitá je přede-
vším kapitola 11.1.3.4 Výběr dat přídavných modulů, která pojednává o výběru vstupních a 
výstupních dat v přídavných modulech. 

Dialog Výběr protokolu obsahuje běžné možnosti výběru posuzovacích případů stejně jako 
zadávaných a výsledkových dat z modulu RF-CONCRETE Pruty.  

 
Obr. 7.1: Dialog Výběr protokolu pro RF-CONCRETE Pruty - výsledky, Záložka Výztuž 
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7.2 Tisk zobrazení 
Grafická zobrazení jednotlivých posouzení lze začlenit do výstupního protokolu nebo poslat 
přímo na tiskárnu. V kapitole 11.2 v manuálu k programu RFEM tisk grafických zobrazení 
podrobně popisujeme. 

Každý obrázek, který se zobrazí v pracovním okně v RFEMu, lze začlenit do výstupního pro-
tokolu. Do protokolu lze převzít i průběhy výsledků na řezech kliknutím na tlačítko [Tisk] v 
daném okně. 

Aktuální grafické zobrazení z modulu RF-CONCRETE Pruty v pracovním okně RFEMu lze vy-
tisknout příkazem z hlavní nabídky 

Soubor → Tisk  

nebo kliknutím na příslušnou ikonu v panelu nástrojů. 

 
Obr. 7.2: Ikona Tisknout v panelu nástrojů v hlavním okně 

 
Obr. 7.3: Ikona Tisknout v panelu nástrojů v okně 3D-Rendering 

Zobrazí se následující dialog: 

 
Obr. 7.4: Dialog Tisk grafiky, Záložka Obecné 

Tento dialog podrobně popisujeme v kapitole 11.2 v manuálu k programu RFEM. Zmiňuje-
me se tu i o ostatních dvou záložkách Možnosti a Stupnice barev.  

Grafické zobrazení z modulu RF-CONCRETE Pruty lze ve výstupním protokolu přesunout na 
jiné místo pomocí funkce Drag&Drop. Vložené obrázky lze také dodatečně upravovat: pra-
vým tlačítkem myši klikneme na příslušnou položku v navigátoru protokolu a v její místní 
nabídce vybereme Vlastnosti. Znovu se zobrazí dialog Tisk grafiky, v němž lze nastavit pří-
padné změny. 
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8. Obecné funkce 
V této kapitole jsou popsány běžně používané funkce z hlavní nabídky a také možnosti ex-
portu výsledků posouzení. 

8.1 Návrhové případy v modulu RF-
CONCRETE Pruty  

Uživatel má možnost seskupovat pruty do samostatných návrhových případů. Lze tak napří-
klad samostatně posoudit určité skupiny prutů nebo zadat specifické návrhové varianty 
(materiály, průřezy, uspořádání výztuže atd.). 

Není žádný problém posoudit nějaký prut nebo sadu prutů v různých posuzovacích přípa-
dech.  

Posuzovací případy modulu RF-CONCRETE Pruty jsou přístupné stejně jako zatěžovací stavy a 
skupiny a kombinace ZS v seznamu v panelu nástrojů.  

Vytvoření nového případu v RF-CONCRETE Pruty 
Nový návrhový případ lze vytvořit příkazem z hlavní nabídky v modulu RF-CONCRETE Pruty 

Soubor → Nový případ…. 

Otevře se následující dialog: 

 
Obr. 8.1: Dialog Nový případ RF-CONCRETE Pruty 

V tomto dialogu je třeba vyplnit (dosud nezadané) číslo a označení nového návrhového pří-
padu. Po ukončení dialogu kliknutím na tlačítko [OK] se zobrazí dialog modulu RF-
CONCRETE Pruty 1.1 Základní údaje, kde definujeme nové údaje pro posouzení. 

Přejmenování případu v RF-CONCRETE Pruty 
Označení návrhového případu lze změnit příkazem z hlavní nabídky modulu RF-CONCRETE 
Pruty 

Soubor → Přejmenovat případ. 

Otevře se dialog Přejmenovat případ RF-CONCRETE Pruty. 

 
Obr. 8.2: Dialog Přejmenovat případ RF-CONCRETE Pruty 
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Kopírování případu v RF-CONCRETE Pruty 
Vstupní údaje aktuálního návrhového případu lze zkopírovat příkazem z hlavní nabídky v 
modulu RF-CONCRETE Pruty 

Soubor → Kopírovat případ. 

Otevře se dialog Kopírovat případ RF-CONCRETE Pruty, v kterém je třeba uvést číslo a ozna-
čení nového případu, do něhož se vybraný případ zkopíruje. 

 
Obr. 8.3: Dialog Kopírovat případ RF-CONCRETE Pruty 

Smazání případu v RF-CONCRETE Pruty 
Uživatel má možnost návrhové případy smazat příkazem z hlavní nabídky v modulu RF-
CONCRETE Pruty 

Soubor → Smazat případ. 

V dialogu Smazat případy pak ze seznamu Existující případy vybereme určitý případ, který se 
po kliknutí na tlačítko [OK] smaže. 

 
Obr. 8.4: Dialog Smazat případy 
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8.2 Optimalizace průřezu 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.3, nabízí RF-CONCRETE Pruty možnost optimalizace průře-
zů. Ze sloupce C v dialogu 1.3 Průřezy je možno vyvolat dialog zaškrtnutím pole pro zvolený 
průřez (viz obr. 3.11, strana 40). V dialogu se zadávají podrobnosti pro optimalizaci.  

 
Obr. 8.5: Dialog Parametry optimalizace pro deskový průřez 

Ve sloupci Optimalizuj vybereme pomocí odškrtání parametry, které mají být změněny. Tím 
se zpřístupní sloupce Minimální a Maximální, takže do nich můžeme zapsat horní a dolní 
hranici parametrů optimalizace. Sloupec Přírůstek stanovuje, po jakých krocích se mají pa-
rametry během optimalizace měnit.  

Kromě kritérií optimalizace musí také platit, že požadovaný stupeň vyztužení buď Nesmí být 
překročen v žádném místě, nebo že má být Jako průměrná hodnota pro celý prut resp. sadu 
prutů. Požadovaný stupeň vyztužení pak může být zadán.  

V průběhu optimalizace najde RF-CONCRETE Pruty, s jakými nejmenšími hodnotami defino-
vaných parametrů je ještě posouzení splněno. Při tom musíme mít na paměti, že vnitřní síly 
nejsou automaticky přepočítány pro změněné průřezy. Uživatel sám musí rozhodnout, jestli 
se nové průřezy mají použít pro nový výpočet v RFEMu. Díky změněným tuhostem systému 
se mohou vnitřní síly v nových průřezech výrazně lišit. Proto se doporučuje po optimalizaci 
přepočítat vnitřní síly a optimalizaci spustit ještě jednou.  

Změněné průřezy nemusí být přenášeny do RFEMu ručně: v modulu nastavíme dialog 1.3 
Průřezy a v hlavní nabídce zvolíme  

Upravit → Převzít průřez do RFEMu. 

Pro převzetí změněných průřezů do RFEMu je také možné použít místní nabídku v řádku ta-
bulky 1.3. 
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Před převzetím průřezů se objeví kontrolní dotaz poukazující na ztrátu výsledků při změně 
rozměrů průřezů. Pokud pak spustíme v RF-CONCRETE Pruty [Výpočet], provede se přepočí-
tání vnitřních sil v RFEMu a výpočet výztužných ploch v jednom jediném výpočtu.  

Analogicky můžeme pomocí popsané nabídky načíst do RF-CONCRETE Pruty původní průře-
zy z RFEMu. Musíme ale dát pozor, že pro výběr této nabídky je také nutné mít otevřený 
dialog 1.3 Průřezy.  

Pokud chceme optimalizovat prut s náběhem, optimalizují se začátek a konec prutu. Poté se 
plošné momenty setrvačnosti lineárně interpolují v mezilehlých místech. Neboť obsahují 
čtvrtou mocninu rozměru, může být posouzení při velkých rozdílech počátečních a konco-
vých výšek průřezu nepřesné. V takovém případě se doporučuje rozdělit prut s náběhem na 
více prutů, jejichž začátky a konce se tolik neliší.  

8.3 Jednotky a desetinná místa 
Jednotky a desetinná místa se pro RFEM i všechny jeho přídavné moduly nastavují centrálně. 
V modulu RF-CONCRETE Pruty otevřeme dialog pro nastavení jednotek příkazem z hlavní 
nabídky 

Nastavení → Jednotky a desetinná místa. 

Otevře se dialog již dobře známý z RFEMu. V něm je již přednastaven modul RF-CONCRETE 
Pruty. 

 
Obr. 8.6: Dialog Jednotky a desetinná místa 

Nastavení lze uložit jako uživatelský profil a použít i v jiných úlohách. Popis této funkce na-
jdeme v kapitole 12.6.2 v manuálu k programu RFEM. 
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8.4 Export výsledků 
Výsledky posouzení lze různým způsobem převést i do jiných programů. 

Schránka 
Označené řádky v tabulce výsledků modulu RF-CONCRETE Pruty lze pomocí kláves [Ctrl]+[C] 
zkopírovat do schránky a následně dvojicí kláves [Ctrl]+[V] převést například do některého 
textového procesoru. Nadpisy sloupců v tabulce exportovány nebudou. 

Výstupní protokol  
Údaje z modulu RF-CONCRETE Pruty lze odeslat do výstupního protokolu (viz kapitola 7.1, 
strana 98) a odtud pak exportovat příkazem z hlavní nabídky 

Soubor → Export do souboru RTF resp. BAUTEXT. 

Tuto funkci popisujeme v kapitole 11.1.11 v manuálu k programu RFEM. 

Excel / OpenOffice 
Modul RF-CONCRETE Pruty umožňuje přímý export dat do MS Excelu i do aplikace Calc z ba-
líku OpenOffice.org. Tuto funkci vyvoláme z hlavní nabídky modulu 

Soubor → Exportovat tabulky. 

Otevře se následující dialog pro export dat. 

 
Obr. 8.7: Dialog Export - MS Excel 

Jakmile zadáme požadované parametry, můžeme export zahájit kliknutím na tlačítko [OK]. 
Excel, příp. Calc nemusí běžet na pozadí, před exportem se automaticky spustí. 
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Obr. 8.8: Výsledky v Calcu 
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9. Příklad 
V příkladu bude provedeno posouzení podle EN 1992-1-1, 7.4.3 s omezením přetvoření. 

9.1 Vstupní data 

Schéma Průřez 

Obr. 9.1: Schéma zatížení a průřez 

Tloušťka desky   20 cm 

Materiál    Beton C25/30 (charakteristické hodnoty viz kapitola 9.2) 

     BSt 500 

Výztuž    As,navrž = 4,43 cm2, 

     d= 17 cm 

Účinky 
Vlastní tíha    0,20 * 25,0 = 5,00 kN/m 

Nátěr      1,50 kN/m 

     gk = 6,50 kN/m 

Užitné zatížení pro kancelář 2,00 kN/m 

Příčky      1,25 kN/m 

     qk = 3,25 kN/m 

Maximální moment pro kvazistálé zatížení 
Kombinační součinitel ψ2 = 0,3 (Užitné zatížení) 

Kombinační součinitel ψ2 = 1,0 (Příčky) 

Kvazistálé zatížení 6,50 + 0,30 * 2,00 + 1,0 * 1,25 = 8,35 kN/m 

Maximální moment Mkvazistálé = 8,35 * 4,212 / 8 = 18,50 kNm 
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9.2 Předběžná data pro výpočet přetvoření 
Parametry 
Střední modul pružnosti  Ecm = 29000 MN/m2 

Střední pevnost v tahu  fctm = 2,2 MN/m2 

Konečný souč. dotvarování  φ = 1,8 (Vnitřní prostor) 

Smršťování   εs = − 0,5 ‰ 

Stupeň podélné výztuže 
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Vliv dotvarování je zohledněn konečným součinitelem dotvarování φ. 

9.3 Zakřivení ve stavu I 
Hodnoty průřezu 
 Wc,I = 1,00 * 0,202 / 6 = 0,00667 m3 

 Ic,I = 1,00 * 0,203 / 12 = 0,000667 m4 

 SI = As * zs = 0,000443 * 0,070 = 0,000031 m4 

Zakřivení v důsledku zatížení 
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9.4 Zakřivení ve stavu II 
Zakřivení v důsledku zatížení 
Za použitých zatížení vykazuje beton lineárně elastické chování. Rozdělení napětí v betonu v 
tlačené zóně je trojúhelníkové.  

Výšku tlakové zóny určíme jako: 
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Tahové napětí ve výztuži spočítáme s MEd = 18,50 kNm následujícím způsobem: 
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Zakřivení po utvoření trhlin spočítáme pomocí rovnice: 
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Zakřivení v důsledku smršťování 
Zakřivení ve stavu II se ručně vypočítá podle tabulky v [19] (viz obr. 9.2). 

050,0
cm17cm100

cm43,4
31,19

db
A 2

s
e1 =

⋅
⋅=

⋅
⋅α=ω    β = 1,10 

m/100324,0
m17,0

1
10,10005,0

d
1

I
S

r
1

cs
II

II
ecs

II,cs
=⋅⋅=⋅β⋅ε=⋅α⋅ε=








∞∞  

Celkové zakřivení 

m/101378,000324,001054,0
r
1

r
1

r
1

II,csII,MII,tot
=+=






+






=






  



9  Příklad 

 109 Program RF-CONCRETE Pruty ©  Ing. Software Dlubal 
 

 

 

Obr. 9.2: Výpočetní tabulka pro prostý stav II podle [19] 

9.5 Výpočet průhybu 
Přibližná hodnota přetvoření se počítá pomocí rovnice (7.18) v EN 1992-1-1, jak je popsáno 
v kapitole 2.2.5 na straně 17.  

Součinitel rozdělení 
Součinitel rozdělení ζ mezi stavem I a II se určí: 
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V okamžiku vzniku trhlin je Mcr: 
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Střední zakřivení 
Se součinitelem rozdělení ζ vyjde střední zakřivení: 

( ) ( )
m
1

01043,000312,0686,0101378,0686,0
r
1

1
r
1

r
1

IIIm
=⋅−+⋅=⋅ζ−+⋅ζ=  

Přetvoření 
Průhyb f ve středu desky se určí: 

mm3,19
m
1

01043,0m21,4
48
5

r
1

lkf 22

m

2
eff =⋅⋅=⋅⋅=  

9.6 Výsledky v modulu RF-CONCRETE Pruty 
RF-CONCRETE Pruty uvádí hodnotu přetvoření ve středu desky rovněž 19,3 mm. 

 
Obr. 9.3: Dialog 4.3 Posouzení použitelnosti po prutech 

Na následujícím obrázku jsou srovnána přetvoření ve stavu I a II. 

  
Obr. 9.4: Přetvoření ve stavu I a II 
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