
ŽELEZOBETONOVÉ  KONSTRUKCE

VYZTUŽENÍ



Beton přenáší zatížení v tahu 10x méně než v tlaku.
Proto se do míst, kde dochází k tahu vkládá ocelová výztuž, 
která přenáší tahové zatížení.

Na obr. je ukázáno, kde by deska z nevyztuženého betonu praskla.



Spolupůsobení betonu a výztuže

a) Předepsaným obalením  a krytím výztuže – krycí vrstva betonu

b) Dodržení mezer mezi pruty – min. 20 mm nebo φ výztuže
( u sloupů min. 50 mm)

c) Koncová úprava a koncové háky
- výztuž s hladkým povrchem  - půlkruhové nebo pravoúhlé háky
- výztuž  s žebírky - bez háků

d)    Kotevní délka v tlačené části betonu – 30 až 50 D (D = průměr prutu)



Distanční lišta z umělé hmoty 

Distanční kroužek

Betonové distanční podložky

Distanční podložky zajišťují krycí vrstvu 
betonu pod výztuží



Dvě vrstvy výztuže železobetonové desky 

Válcový armokoš pro železobetonový sloup Bodová distanční vložka

Liniová distanční vložka

Příklady výztužných prvků a užití distančních vložek



Betonářské oceli se dnes označují v souladu s   ČSN EN 10027-1 ve tvaru BXXXZ, 
kde B označuje betonářskou ocel, 

XXX mez kluzu v MPa 
Z tažnost oceli ve třech volbách, a to A normální, B vysoká a C velmi vysoká

Tedy podle současného označování je ocel 10 505.0 označena B500A, 

ocel 10 505.9 jako B500B
Méně často se používají výztuže B400A i B400B, nebo z Německa dovážené B550B

Betonářské výztuže B500



Pro méně náročné konstrukce se používají tzv. svařované sítě nebo svařované rohože. 

Svařované sítě, známé pod obchodním názvem KARI sítě jsou továrně vyráběné z drátů 
- průměru 4 až 8 mm (výjimečně až 12 mm), 
- z ocelí s mezí kluzu 500 až 550 MPa, 
- odporově svařované s velikostmi ok od 50 do 250 mm 
- v šířkách do 3 m a délkách až 8 m (výjimečně až 12 m). 



výztuže typu ROXOR

výztuž používaná převážně od 30. do 50. let 
minulého století a vyznačovala se čtyřlístkovým 
průřezem s příčnými žebry. V dnešní době se 
na stavbách již nepoužívá





Třmínky



Rozmístění výztuže v prostě uložené desce

1 - Nosná výztuž je uložena na spodní části desky
2 - U krajů desky jsou ohyby nahoru
3 – poloha nosné výztuže je zajištěna výztuží rozdělovací



Rozmístění výztuže ve spojité desce

Ve spojité desce je výztuž i v horním líci nad podporami



Rozmístění výztuže v konzole
V konzole musí být nosná výztuž při horním okraji 
(tam by konzola praskla)



Prostý trám (průvlak)
Nosné pruty jsou v trámu ovázány třmínky 

Nosné pruty rovné 

Nosné pruty  s ohyby



Sloup
Svislé nosné pruty jsou ovázány třmínky




