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Princip zesilování pomocí FRP

• Aplikace do míst s tahovým namáháním

• Lepení na povrch konstrukce

• Všechny druhy prvků

• Různé druhy materiálů

- Metodika pouze pro beton a železobeton



Návrhové metodiky

• V Evropě - fib Bulletin 14

• V USA – ACI 440



Kompozitní tkaniny a pásky 

= vlákny vyztužené polymery 
(FRP – Fiber Reinforced Polymer)

Tvoří je:

• Vlákna (uhlíková, skelná, aramidová)

- Hlavní nosný prvek

• Matrice (epoxid) 

- Přenos sil mezi vlákny

- Přenos sil z podkladu k vláknům

- Korozní ochrana vláken

- Tepelná ochrana vláken



Výhody

• Vysoká specifická pevnost

• Rychlost aplikace

• Korozní odolnost

• Variabilita geometrie

• Velmi malý profil

Nevýhody

• Cena

• Nízká požární odolnost (nutnost ochrany)

• Křehkost – možnost poškození vandalismem

Výhody a nevýhody



Důvody pro zesilování:

– zvýšení užitného zatížení

– změna užívání stavby

– sanace zkorodovaných či poškozených prvků

– špatný návrh nebo omyl při provádění

– seismické vlivy

– protivýbuchová ochrana staveb



Desky



Desky – dodatečné prostupy



Zvyšování smykové únosnosti průvlaků



Požární ochrana deskami



Materiály – typický pracovní diagram
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Materiály – typický pracovní diagram
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Cementem pojené vláknové 

zesilovací systémy



• Tixotropní polymercementová malta

• Pevnost v tahu za ohybu >7,5 MPa

• Pevnost v tlaku >40 MPa

Malta 

Monocrete®

PPE TH
Tkanina 

Armobet BW

Bazaltová výztužná síťka Armobet BW

+ malta Monocrete® PPE TH

• Povlakovaná bazaltová vlákna

• 0-90 architektura

• Gramáž 260 g/m2

• Velikost ok 30 x 30 mm

• Absolutní stabilita tkaniny v 

křížení vláken => jednoduchá 

manipulace při aplikaci na stavbě

• Trvalá korozní odolnost



800 mm

700 

mm

Malta

P/2P/2

Pevnosti v tahu za ohybu betonových bloků s různou úrovní zesílení



Oprava hlavy komína



Oprava hlavy komína



Postup typické aplikace

Epoxidy pojených 

kompozitních systémů



Postup typické aplikace

• Ověření kvality povrchového betonu odtrhovou zkouškou 

• Obstarání pomůcek

• Příprava povrchu broušením nebo tryskáním

• Vysušení betonu a odvětrání vlhkosti

• Ověření kvality přípravy povrchu odtrhovou zkouškou

• Nanesení penetrace na beton

• Saturace tkaniny pryskyřicí

• Nanesení tkaniny na podklad

• Vyhlazení tkaniny (odstranění případných bublin, záhybů) 

• Nanesení ochranného nátěru

• Vytvrdnutí všech vrstev (cca 48 hodin)



Postup aplikace – tkaniny 1/6

Příprava povrchu bruskou



Postup aplikace – tkaniny 2/6

• Očištění povrchu vysavačem 

• Penetrace pomocí laminační   

pryskyřice 

• Přetmelení povrchu pomocí  

zahuštěné pryskyřice



Postup aplikace – tkaniny 3/6

• Saturace tkaniny pryskyřicí 

mimo konstrukci

• Nanesení tkaniny na konstrukci



Postup 

aplikace –

tkaniny 4/6

Saturace tkaniny 

pryskyřicí za 

pomoci 

automatického 

zařízení



Postup 

aplikace –

tkaniny 5/6

Aplikace tkaniny 

na konstrukci –

odrolování z 

nerezového 

válečku / 

novodurové 

trubky atp.



Postup aplikace – tkaniny 6/6

• Vyhlazení tkaniny, odstranění 

případných bublin

• Kontrola přímosti a orientace 

nosných vláken



Postup lepení uhlíkových pásků 1/4

• Příprava povrchu bruskou

• Nutné sledovat i celkovou 

rovinatost povrchu ve směru 

pásku

• Před aplikací lepidla povrch 

vysát vysavačem / očistit 

tlakovým vzduchem 



Postup lepení uhlíkových pásků 2/4

Rozmíchání 

dvousložkového  

epoxidového lepidla –

ručně nebo pomaloběžným 

míchadlem



Postup lepení uhlíkových pásků 3/4

Aplikace lepidla na pásek 

a na konstrukci



Postup lepení uhlíkových pásků 4/4

Aplikace pásku na 

konstrukci a přitlačení 

pomocí gumového 

válečku



Na co si dát pozor   1/2

• Má podkladní beton dostatečnou tahovou pevnost ? –

odtrhová zkouška

• Lze danou konstrukci tímto způsobem zesílit?

• Obstarání přiměřených pomůcek

• Objednání dostatečného množství materiálu včetně prořezů

• Rozvržení kladení jednotlivých částí tkanin

• Kvalitní příprava povrchu – kontrola odtrhovou zkouškou

• Odprášení povrchu

• Odmaštění povrchu

• Vhodná rovinatost povrchu – zejména pro uhlíkové pásky

• Vlhkost povrchu do 4%, jinak použití penetrace na vlhké 

podklady



Na co si dát pozor   2/2

• Dodržení poměru mísení dvousložkových lepidel

• Pomalé mísení

• Teplota konstrukce a okolního vzduchu nad 10oC a  

minimálně 4oC během vytvrzování (48 hodin)

• Minimalizace tloušťky lepidla ve spoji, čím méně tím lépe

• Orientace vláken tkanin ve správném směru

• Pečlivé vyhlazení tkaniny – bez bublin a přehybů



Příklady realizací



Menza ČVUT, zesílení stropních desek



Menza ČVUT, zesílení stropních desek



Menza ČVUT, zesílení stropních desek



Zesílení ŽB stropní desky



Zesílení ŽB stropní desky

Zesilovací systém

• Tixotropní lepidlo

• Uhlíkové pásky



Zesílení ŽB stropní desky



Zesílení ŽB stropní desky



Odstranění nosného sloupu ŽB kce



Odstranění nosného sloupu ŽB kce



Odstranění nosného sloupu ŽB kce



Odstranění nosného sloupu ŽB kce



Odstranění nosného sloupu ŽB kce



Zajištění prostupu ŽB stropní deskou



Zajištění prostupu ŽB stropní deskou



Zajištění prostupu ŽB stropní deskou

• Epoxidová penetrace

• Plast-malta



Zajištění prostupu ŽB stropní deskou



Zajištění prostupu ŽB stropní deskou

Zesilovací systém - Tixotropní lepidlo + Uhlíkové pásky



Zajištění prostupu ŽB stropní deskou



Sanace 

převrtané 

výztuže

Zpětné zesílení

průvlaků s 

převrtanou výztuží



Sanace převrtané výztuže



Zesílení vrchlíku vyhnívací nádrže 

ČOV



Zesílení vrchlíku vyhnívací nádrže 

ČOV

Zesilovací systém:

• Uhlíková tkanina

• Laminační pryskyřice



Zesilování podzemního objektu



Zesilování podzemního objektu

Adhezní můstek – reprofilace sanační maltou na lehkou 

ocelovou síťku 40/40/2



Zesilování podzemního objektu



Zesilování podzemního objektu

Zesilovací systém – laminační pryskyřice - uhlíková tkanina



Zesilování podzemního objektu

Hydroizolace pomocí stěrky



Zesílení ŽB stoky s laminátovou 

výstelkou



Zesílení ŽB stoky s laminátovou 

výstelkou

Zesilovací systém:

• Penetrace na vlhké podklady, uhlíková tkanina, 

laminační pryskyřice



Zesilování nádrže na vodu skelnou tkaninou



Zesilování sila

Vnitřní i vnější 

aplikace tkanin



Zkoušky pevnosti zesílených potrubí

externím zatížením



Zkoušky pevnosti zesílených potrubí

Vnitřním natlakováním na 10 barů (102 m)



Reálná aplikace - Poškozené 

prefabrikované potrubí s korozí 

patentového drátu

Podélná trhlina z důvodu zkorodovaného patentového drátu



Permanentní utěsnění trhliny bez přerušení provozu v potrubí

Reálná aplikace - Poškozené 

prefabrikované potrubí s korozí 

patentového drátu



Zesílení 

potrubí 

pomocí z 

vnějšího líce 

lepené 

uhlíkové 

tkaniny

Poškozené prefabrikované potrubí



Zajištění přísunu čerstvého vzduchu



Příprava povrchu vysokotlakým vodním 

paprskem







Penetrace + tmelení povrchu



Saturátor – unikátní metoda zvlhčování tkanin 

vyvinutá firmou Fyfe



Odvažování epoxidu a saturátor



Aplikace tkaniny na konstrukci odvíjením z 

nerezového válečku



Aplikace tkaniny na konstrukci odvíjením z 

nerezového válečku



Těsnění dilatačních spár a aplikace v 

potrubích s malým průměrem



Nátěr pro styk s pitnou vodou Tyfo PWC



Aplikace kompozitů pod vodou







Zesílení nosníků zakrytých rozvody

• Zvýšení zatížení instalací 

nového snímkovacího 

zařízení v druhém patře 

• Nemožnost snesení 

většiny rozvodů životně 

důležitých pro provoz 

nemocnice

•Minimální ovlivnění chodu 

nemocnice



Zesílení věže předehřívače v cementárně

Zesílení sloupů průřezu L

• Zesílení proti zemětřesným 

účinkům

•Provozní teplota konstrukce 

byla až 82oC

• Použití epoxidové 

pryskyřice vhodné pro 

aplikace s až 110oCGuatemala



Aplikace na velkém průmyslovém komíně



Použití skelné tkaniny jako antikorozní 

vrstvy oceli v chemickém průmyslu

Chennai, Indie



Zesílení ŽB krovu

Zesilovací systém:

• Tixotropní lepidlo

• Laminační pryskyřice

• Uhlíkové pásky

• Uhlíková tkanina



Ochrana proti účinkům exploze

Chicago, Illinois

• Bylo provedeno 

zesílení zděné 

kontrolní budovy proti 

účinkům exploze a 

následné tlakové vlny

• Zesílení bylo 

provedeno bez 

snesení důležitých 

potrubí a kabelů



Zesílení prvků poškozených při explozi



Děkuji za pozornost
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