
48

1. ÚVOD

Beton je vynikající materiál pro stavební konstrukce, avšak
jeho omezená tahová pevnost vyžaduje vyztužení dalšími
materiály. V tunelech se objevují aplikace rozptýlené výztuže
místo klasické prutové výztuže. Motivací použití vláknobeto-
nu je úspora nákladů zejména vlivem zjednodušení technolo-
gie výstavby a dále zlepšení některých vlastností konstrukč-
ních prvků. Vláknobeton se vyvíjí již od poloviny 20. století,
avšak stále nejsou k dispozici kompletní návrhové předpisy. 

Článek se zabývá popisem působení jednotlivých vláken
s důrazem na jejich mechanickou funkci. Je zmíněn postup
porušování vláknobetonu v závislosti na vlastnostech použi-
tých vláken. Dále jsou uvedeny příklady aplikací vláknobeto-
nu v tunelech, včetně zkušeností autorů, i částečně na ostatních
konstrukcích. Řada experimentů i numerických výpočtů zmí-
něných v článku byla provedena za podpory projektu CESTI.

2. POUŽÍVANÁ VLÁKNA A JEJICH ÚČEL 

Vlákna zamíchaná do betonu mohou mít různý účel. Kromě
konstrukčního betonu, kterému je věnován tento článek, mohou
vlákna plnit řadu jiných funkcí. Krátká lehká organická vlákna
(např. PP, PE nebo skleněná) se používají pro omezení vzniku
trhlin ve velmi mladých betonech. Tato vlákna mají malý
modul pružnosti, srovnatelný s modulem betonu v době počát-
ku tuhnutí. V této fázi, kdy beton je velmi citlivý na jakékoli
porušení, vlákna působí jako výztuž. Po zatvrdnutí betonu
nemají již význam pro přenos zatížení, protože jsou poddajná
a jejich množství je poměrně malé. Při návrhu složení betonu je

1. INTRODUCTION

Concrete is an excellent material for building structures,
but its limited tensile strength requires reinforcing with other
materials. Application of dispersed fibre reinforcement
instead of classical steel bar reinforcement appears in tunne-
ls. The motivation for the application of dispersed fibre rein-
forced concrete lies in savings of costs, first of all due to the
simplification of the construction technology and improve-
ment in some properties of structural elements. Fibre rein-
forced concrete has been developed already since the midd-
le of the 20th century, but complete design regulations are
not available yet. 

The paper deals with the description of the action of indi-
vidual dispersed fibres with the stress put on their mechani-
cal function. It mentions the process of disturbing dispersed
fibre reinforced concrete depending on the properties of the
dispersed fibres used. In addition, examples of application of
dispersed fibre reinforced concrete in tunnels are presented,
including our experience, and partly examples of the appli-
cation to other structures. Numerous experiments and nume-
rical calculations mentioned in the paper were conducted
with the support of the project CESTI.

2. USED FIBRES AND THEIR PURPOSE 

Fibres mixed into concrete can have various purposes. Apart
from structural concrete, which this paper is dedicated to, dis-
persed fibres can fulfil many other functions. Short lightweight
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ABSTRAKT

Vláknobeton se těší stále větší oblibě. Důvodem je snadnější výroba betonových prvků a konstrukcí a z toho plynoucí nižší nákla-
dy. Vlákna mohou plnit různé funkce, omezovat vznik trhlin, přispívat k vyšší požární odolnosti nebo zlepšovat mechanické půso-
bení materiálu. Klasická ocelová vlákna používaná pro přenos tahových namáhání mohou být nahrazena vlákny nekovovými.
Vlastnosti syntetických vláken jsou odlišné od vlastností ocelových vláken, což se odráží též v odlišném působení vláknobetonu.
Obecně mají prvky s disperzní výztuží značný statistický rozptyl zejména při namáhání tahem, popř. tahem za ohybu, což je třeba
respektovat při návrhu konstrukcí. Též tahové změkčení, které je typické pro ekonomický vláknobeton, vymezuje oblast použití toho-
to materiálu. Aplikace vláknobetonu na tunelová ostění se ukazuje jako velmi výhodná. V oblasti stříkaných betonů umožňuje zejmé-
na zrychlení ražeb, v oblasti prefabrikovaného ostění při mechanizovaném tunelování vede k úspornému a kvalitnímu ostění.
Některé zkušenosti s výstavbou tunelových prefabrikovaných ostění jsou též uvedeny. Vývoj drátkobetonu i vláknobetonu byl čás-
tečně podporován Technologickou agenturou ČR v rámci výzkumného centra pro udržitelnou dopravní infrastrukturu – CESTI. 

ABSTRACT

Fibre reinforced concrete enjoys increasing popularity. The reason is easier production of concrete elements and structures and
the lower costs following from it. The fibres can fulfil various functions, restrict the development of cracks, contribute to higher
fire resistance or improve mechanical performance of material. Classical steel fibres used for transferring tensional stresses can
be replaced with non-metallic fibres. Properties of non-metallic fibres differ from those of steel fibres, which tensile stresses is
also reflected in different action of the steel/non-metallic fibre reinforced concrete. In general, elements containing dispersed fibre
reinforcement show significant statistical scattering, mainly when stressed by tension or by flexural tension. It is necessary to res-
pect this fact when designing structures. Even the process of tension softening, which is typical for economic non-metallic fibre
reinforced concrete, defines the area of use of this material. The application of non-metallic fibre reinforced concrete to tunnel
liners proves to be very advantageous. In the area of shotcrete, the application allows first of all for acceleration of tunnel exca-
vation; in the area of pre-cast liners in mechanised tunnelling it leads to economic and good quality linings. Some experience with
the construction of pre-cast tunnel liners is presented in the paper. The development of steel fibre reinforced concrete and non-
metallic fibre reinforced concrete was partly supported by the Technology Agency of the Czech Republic within the framework of
the Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI). 
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organic fibres (e.g. PP or PE) are used for restricting the origi-
nation of cracks in very fresh concrete. These fibres have a small
modulus of elasticity, which is comparable with the modulus of
concrete at the beginning of setting. In this phase, when concre-
te is highly sensitive to any damage, the fibres act as reinforce-
ment. After curing of the concrete, fibres have no more impor-
tance for the transfer of loads because they are yielding and their
quantity is relatively small. When the concrete composition is
being designed, it is necessary to respect the influence of fibres
because they can unfavourably influence the workability. 

Another common function of small flexible fibres is increa-
sing the fire resistance. Concrete contains certain amount of
water in its porous structure throughout the lifetime. When the
surface is exposed to increasing temperature, water turns into
steam and gradually breaks the concrete structure by growing
pressure; the surface layer of the concrete gradually spalls off.
As a result, high temperatures get up to the steel reinforce-
ment and a relatively rapid collapse of the structure may take
place. The gradual degradation of concrete significantly dece-
lerates by the application of suitable fibres because the fibres
melt and form pores in the concrete through which steam from
the evaporated water can escape and the high pressures dis-
turbing the concrete does not originate. High temperature dis-
turbs the concrete to a certain depth, but the concrete does not
spall off. It acts as insulation and does not allow significant
heating of concrete at greater depths under the surface where
steel reinforcement is placed. After the end of the fire it is
necessary to remove the destroyed layer and replace it with
a new one, but the inner part of the structure may survive the
fire without a collapse. 

Structural fibre reinforced concrete is today attractive
because fibres can replace a part, in special cases even all
classical reinforcement, thus to achieve the simplification of
the production of structural elements and, in numerous cases,
even the reduction in construction costs. 

3. STRUCTURAL FIBRE REINFORCED CONCRETE 

The paper is focused on the so-called structural fibre rein-
forced concrete. It is a material where fibres have a static
function and participate in transferring the loads. The most
frequent form is the steel fibre reinforced concrete, where
steel fibres are used. The fibres differ in their shape, dimensi-
ons and the form of their ends. Certain minimum dosage of
the fibres has to be used to allow the fibres to participate in
the process of transferring loads. In the case of common steel
fibres the minimum dosage fluctuates about ca 40kg/m3 of
concrete, which is approximately 0.5 per cent. A higher dosa-
ge of steel fibres improves tensile properties, but on the other
hand, influences workability and, naturally, increases the
costs. A higher percentage of steel fibres is used for ultra
high-value concretes, where the dosage of steel fibres reaches
2 to 3 per cent. But these mixes use smaller high-strength steel
fibres and their purpose is first of all to restrict the brittle
nature of failure. From the aspect of the application to struc-
tures, a material with the compressive strength of ca 30 to
100MPa with the content of steel fibres ranging from ca 35 to
80kg/m3 is considered to be a structural concrete. 

In the case of other than steel fibres we speak about non-
metallic fibre reinforced concrete. The material of the fibres
can vary – glass, basalt, carbon or organic matters, such as
polypropylene PVC, PVA, etc. In the case of fibres made of

třeba vliv vláken respektovat, protože mohou nepříznivě ovliv-
ňovat zpracovatelnost.

Další obvyklá funkce poddajných malých vláken je zvyšo-
vání odolnosti proti požáru. Beton obsahuje po celou dobu
životnosti určitý obsah vody v jeho pórovité struktuře. Při
vystavení povrchu zvyšující se teplotě se voda mění v páru
a rostoucím tlakem postupně roztrhá betonovou strukturu
a dochází tak k odprýskání povrchové vrstvy betonu. Tím se
vysoké teploty dostanou až k výztuži a může nastat poměrně
rychlý kolaps konstrukce. Aplikací vhodných vláken se
postupná degradace betonu značně zpomalí, protože při vyšší
teplotě se vlákna rozpustí a vytvoří v betonu póry, kterými
pára z odpařované vody může unikat a nedojde k vysokým tla-
kům narušujícím beton. Vysoká teplota naruší beton do určité
hloubky, ale beton neodprýská. Působí jako izolace a neumož-
ní výrazné ohřívání betonu ve větších hloubkách pod povr-
chem, kde je umístěna výztuž. Po skončení požáru je nutné
povrchovou poškozenou vrstvu odbourat a nahradit novou, ale
vnitřek konstrukce může požár bez kolapsu přežít.

Konstrukční vláknobeton je dnes atraktivní, neboť vlákna
mohou nahradit část, ve zvláštních případech i všechnu klasic-
kou výztuž, čímž lze dosáhnout zjednodušení výroby kon-
strukčních prvků a v řadě případů i zlevnění konstrukcí.

3. KONSTRUKČNÍ VLÁKNOBETON

Článek je zaměřen na tzv. konstrukční vláknobeton. Jde
o materiál, kde vlákna mají statickou funkci a podílejí se na
přenášení zatížení. Nejčastější formou je drátkobeton, kde jsou
použita ocelová vlákna. Vlákna se liší svým tvarem, rozměry
a koncovou úpravou. Aby se vlákna mohla podílet na přenáše-
ní zatížení, musí být použito určité minimální dávkování.
V případě běžných ocelových vláken se minimální dávka
pohybuje kolem cca 40 kg/m3 betonu, což je cca 0,5 %. Vyšší
dávka drátků zlepšuje tahové vlastnosti, ale na druhé straně
zhoršuje zpracovatelnost a samozřejmě zvyšuje náklady. Vyšší
procento drátků se používá pro ultra vysokohodnotné betony,
kde dávkování dosahuje 2 až 3 % drátků. Tyto směsi však pou-
žívají menší vysokopevnostní drátky a jejich úlohou je zejmé-
na omezit křehkost porušení. Z hlediska aplikace na konstruk-
cích se za konstrukční drátkobeton považuje materiál s tlako-
vou pevností cca 30 až 100 MPa, s obsahem drátků v rozmezí
cca 35 až 80 kg/m3. 

V případě použití jiných než ocelových vláken se hovoří
o vláknobetonu. Materiál vláken může být různý, vlákna na
bázi skla, čediče, uhlíku nebo vlákna na bázi organických
látek, jako je polypropylén, PVC, PVA, apod. U vláken z orga-
nických látek je jedním ze základních parametrů modul pruž-
nosti. Menší modul pružnosti, se kterým se často lze setkat,
vyžaduje k aktivaci síly ve vláknu velkou deformaci. To vede
k rozšiřování trhliny ve větší míře, než je tomu u ocelových
vláken. Aby se dosáhlo potřebné tuhosti vláken, je třeba zvýšit
jejich množství, což může vést k technologickým problémům
a též ke zvýšeným nákladům.

Pro specifikaci a výrobu drátkobetonu a vláknobetonu platí
obecná evropská norma ČSN EN 206 a dále navazující norma
ČSN P 732450. 

4. MECHANICKÉ PŮSOBENÍ VLÁKNOBETONU 

Vláknobeton, podobně jako běžný beton, má rozdílné půso-
bení při namáhání tlakem a tahem. Vláknobeton je dvoufázový
kompozitní materiál, který se skládá z betonové matrice a z vlá-
ken. Tlakové působení je podobné jako u běžného betonu.
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organic materials, one of basic parameters is the
modulus of elasticity. A smaller modulus of elasti-
city, which we can often meet, requires large defor-
mation for the activation of the force in the fibre.
This leads to extending the crack to a greater
extent than it is in the case of steel fibres. To achi-
eve the required stiffness of fibres it is necessary to
increase their amount, which may lead to techno-
logical problems and also to increased costs. 

The general European standard CSN EN 206
and the linking standard CSN P 732450 are appli-
cable to the specification and production of steel
fibre reinforced concrete. 

4.  MECHANICAL PERFORMANCE OF FIBRE 
REINFORCED CONCRETE 

The performance of fibre reinforced concrete is
different during compression and tension, similar-
ly to common concrete. Fibre reinforced concrete
is a two-phase composite material comprising of

concrete matrix and fibres. The behaviour of fibre reinforced
concrete under compression is similar to that of the usual
concrete. Compressive strength is not significantly affected
by the content of fibres. The behaviour in tension is different
from that of common concrete, depending on the type of fib-
res used and their content. As far as structural fibre reinforced
concrete is concerned, their performance in tension is crucial
for designing structures and their elements. The properties of
individual phases determine the properties of the resultant
composite. 
Performance under compression

Under compression, deformation in the direction of loading
is reduced and the structure is stressed concurrently by trans-
verse tension. It can be illustrated on a compression cylinder
test. Unreinforced concrete fails when the tensile stress rea-
ches the tensile strength of concrete and cracks begin to ori-
ginate – the element collapses. In the case of fibre reinforced
concrete the process of failure is similar. After the origination
of a crack the fibres are activated and prevent sudden dynamic
failure. It is even in the case of fibre reinforced concrete that
the origination of a longitudinal crack during a compression
test decides when the the element fails (it depends most of all
on the tensile strength of the concrete matrix). For that reason
the compressive strength is similar to the compressive
strength of unreinforced concrete when the common amount
of fibres is used. 
Performance under tension

If the element is exposed to tension, the stress in the compo-
site material grows until a crack develops. Then the concrete
matrix ceases to act and the fibres in the crack are activated.
The rate of their activation, i.e. extending the crack width befo-
re the force transferred previously by concrete is activated in
the fibres, depends mostly on the modulus of elasticity of the
fibres and their amount or their cross-sectional area. If the resi-
stance to tension increases after the origination of the crack, it
is the case of strain hardening. In such a case the bearing capa-
city of fibres is higher than the tensile strength of concrete
before the origination of cracks. If the resistance to tension after
the origination of crack and activation of fibres is lower than
the concrete resistance to tension before the crack origination,
it is the case of a composite with strain softening (see Fig. 1). 

Tlaková pevnost není obsahem vláken významně ovlivněna.
Tahové působení se od běžného betonu liší podle toho, jaký
druh a jaký obsah vláken je použit. Pokud jde o konstrukční
vláknobeton, je pro navrhování konstrukcí a jejich prvků roz-
hodující působení v tahu. Vlastnosti jednotlivých fází určují
vlastnosti výsledného kompozitu. 
Tlakové působení

Při tlakovém působení se prvek ve směru zatížení zmenšuje
a konstrukce je namáhána současně příčným tahem. To lze
ilustrovat na válcové zkoušce v tlaku. Prostý beton selže,
pokud napětí v příčném tahu dosáhne tahové pevnosti betonu
a dojde ke vzniku trhlin a kolapsu prvku. U vláknobetonu je
postup porušení podobný. Po vzniku trhliny se aktivují vlák-
na a zamezí náhlému dynamickému porušení. I v případě
vláknobetonu o porušení při tlakové zkoušce rozhoduje vznik
podélné trhliny, který je nejvíce závislý na tahové pevnosti
betonové matrice. Proto je tlaková pevnost podobná jako
u prostého betonu, při běžně užívaných množstvích vláken.
Tahové působení

Pokud je prvek vystaven tahovému zatížení, napětí v kom-
pozitu se zvyšuje, až dojde ke vzniku trhliny. Pak beton pře-
stává působit a aktivují se vlákna v trhlině. Rychlost jejich
aktivace, tzn. rozšíření trhliny, než se ve vláknech aktivuje
síla, kterou dříve přenášel beton, závisí převážně na modulu
pružnosti vláken a na jejich množství, resp. průřezové ploše.
Pokud po vzniku trhliny dojde ke zvýšení únosnosti v tahu, jde
o kompozit s tahovým zpevněním. V takovém případě je únos-
nost vláken větší než únosnost betonu v tahu před vznikem trh-
liny. Pokud po vzniku trhliny a aktivaci vláken bude únosnost
prvku nižší než únosnost betonu v tahu před vznikem trhliny,
pak jde o kompozit s tahovým změkčením (obr. 1). 

Tahového zpevnění lze dosáhnout při vysokém obsahu vlá-
ken (drátků). Takové kompozity jsou ale většinou drahé
a náročné na technologii výroby. Proto ve většině aplikova-
ných případů byly použity vláknobetony se změkčením. Ty
jsou ekonomické a lze je vyrábět s přiměřeným úsilím v běž-
ných betonárnách. Tahové změkčení však představuje riziko
křehkého porušení konstrukce, proto tyto materiály lze použí-
vat pouze za určitých podmínek.
Zkoušení vláknobetonu

Kvalita vláknobetonu se zkouší podobně jako u běžného
betonu řadou zkoušek. Zkoušky čerstvého vláknobetonu jsou

Obr. 1 Pracovní diagram drátkobetonu s tahovým zpevněním a s tahovým změkčením
Fig. 1  Stress-strain diagram for steel fibre reinforced concrete exhibiting strain hardening
and strain softening
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dnes u nás definovány normou ČSN P 732451. Zkoušky
zatvrdlého betonu slouží k ověření vlastností, jako jsou tlako-
vá pevnost, tahové vlastnosti, modul pružnosti, smršťování,
dotvarování, apod. Z hlediska funkčnosti a navrhování je nej-
důležitější ověření tahových vlastností vláknobetonu. Lze
použít normu ČSN P 732452. Tahové vlastnosti se stanovují
obvykle zkouškou v tahu za ohybu nebo zkouškou v příčném
tahu místo přímé tahové zkoušky. Důvodem je zejména tech-
nická náročnost provedení zkoušky v přímém tahu. Kon -
strukč ní uspořádání zkoušky je mimořádně složité a malé
odchylky vedou k významnému ovlivnění výsledků zkoušky.
Statistický rozptyl vlastností, který je z podstaty vláknobeto-
nu již velký, by se tak náročnou zkouškou ještě zvýšil.
Zkouška v tahu za ohybu

Tato zkouška se stala nejrozšířenějším způsobem ověřování
kvality vláknobetonu s ohledem na mechanické vlastnosti.
V principu jsou dvě varianty, jak se zkouška provádí. V obou
případech jde o zkoušku na trámcích, standardně o rozměrech
150x150x700 mm.

První varianta je zkouška 4bodovým ohybem (obr. 2).
Zkouší se trámec na rozpětí 600 mm zatížený dvěma břemeny
umístěnými ve třetinách rozpětí. Zatěžuje se předepsanou
rychlostí podle ČSN P 732452. Podobný postup je používán
i v Německu, kde se postupuje podle Richtlinie DAfStb [1].
Výsledkem zkoušky je závislost síly na průhybu. Vyhodnocují
se tři údaje, a to síla (zatížení) při vzniku makrotrhliny (nej-
vyšší hodnota u materiálů se změkčením), síla při průhybu
0,5 mm a síla při průhybu 3,5 mm (obr. 3). Protože pro dimen-
zování je nutné znát závislost napětí a deformace, jsou změ-
řené veličiny převáděny pomocí principů lineární mechaniky
a empirických vzorců. 

Druhá varianta ohybové zkoušky se provádí podle doporuče-
ní RILEM uvedeného v evropské normě ČSN EN 14651. Tato
metodika je též zmíněna v Model Codu fib2010 [2]. Zkouška
spočívá v ohybu trámce na rozpětí 500 mm s vrubem, který je
zatížen jednou silou uprostřed rozpětí, tedy 3bodovým ohybem
(obr. 4). Vrub má hloubku 25 mm a určuje místo porušení. Při
zkoušce se měří závislost zatěžovací síly na otevření trhliny. 

Obě zkoušky jsou obecně považovány za rovnocenné.
Zkouška 3bodovým ohybem má tu výhodu, že místo porušení
je předem určeno, a lze tedy přesně měřit rozevření trhliny.
U zkoušky 4bodovým ohybem je výhodou, že střední oblast je
namáhána pouze ohybem, ale trhlina vzniká v místě, které má
nejnižší únosnost, tj. většinou tam, kde je nejméně drátků

Obr. 2 Zkouška 4bodovým ohybem
Fig. 2 4-point bending test 

měření průhybu
deflection 
measurement

Strain hardening can be achieved when the content of fibres
is high. However, such composites are mostly expensive and
demanding in terms of the production technology. For that
reason fibre reinforced concretes strain softening were used in
the majority of the applination. They are economic and can be
produced with a reasonable effort in common concrete bat-
ching plants. But strain softening represents a risk of brittle
failure of the structure. For that reason these materials can be
used only under certain conditions. 
Fibre reinforced concrete testing

Fibre reinforced concrete is tested by a number of tests in
a way similar to testing of common concrete. Testing of fresh
fibre reinforced concrete is now defined in the Czech
Republic by the CSN P 732451 standard. Testing of concrete
after hardening is used to verify properties, such as compres-
sive strength, tensile properties, modulus of elasticity, shrin-
kage, creep, etc. The most important from the aspect of the
fibre reinforced concrete functionality and designing is the
verification of its tensile properties. It is possible to apply the
CSN P 732452 standard. The tensile properties are usually
determined by a bending test or a transverse tensile test inste-
ad of a direct tensile test. The reason lies mainly in technical
demands of the execution of the direct tension test. The struc-
tural arrangement of the test is extremely complicated and
small deviations lead to significant influencing of the test
results. The statistical scatter of properties, which is already
large from the substance of fibre reinforced concrete, would
be further increased due to the so demanding test. 
Bending test 

This test became the most widespread way of verifying the
quality of fibre reinforced concrete regarding the mechanical
properties. In principle, there are two variants of how the test
is performed. In both cases, the tests are conducted on beams
with standard dimensions of 150x150x700mm.

The first variant is the 4-point bending test (see Fig. 2). The
test is conducted on a beam with the span length of 600mm,
loaded by two point loads located in the thirds of the beam
span. The loading speed is prescribed by the CSN P 732452
standard. A similar procedure is also used in Germany, where
the Richtlinie DAfStb [1] is used. The result of the test is the
dependence of the force on the deflection. Three pieces of
data are assessed, namely the force (loading) at the moment of
origination of a macro-crack (the highest value for materials
exhibiting tensile softening), the force at the deflection of
0.5mm and the force at the deflection of 3.5mm (see Fig. 3).
Because of the fact that it is necessary to know the relations-
hip between stress and strain for design purposes, the measu-
red values are converted by means of the principles of linear
mechanics and empirical formulas. 

The second variant of the bending test is applied in accor-
dance with the RILEM recommendations contained in the
European standard CSN EN 14651. This methodology is also
mentioned in the Model Code fib.2010 [2]. The test lies in
bending a 500mm-span beam with a notch, which is loaded by
a single point load in the middle of the span, which means 
3-point bending (see fig. 4). The notch is 25mm deep and it
determines the point of failure. The dependence of the loading
force on the crack opening is measured during the test. 

The two tests are generally considered to be equivalent. The
advantage of the 3-point flexural loading is that the point of
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failure is determined in advance, therefore the crack opening
can be precisely measured. At the 4-point bending test, the
advantage is the fact that the middle area is loaded only by
bending, but the crack develops at the point at which the load
carrying capacity is lowest, i.e. mostly there where the
amount of fibres is smallest (the fibres are not dispersed total-
ly evenly). When many specimens are subjected to testing, it
is possible in the case of the 3-point bending test even to
determine the influence of the statistical scattering of the fib-
res; this determination is distorted at the 4-point bending test
by the fact that the failure point is always in a different cross-
section. Simplified, it could be said that the 4-point bending
test rather characterises the behaviour of the structure, whilst
the 3-point bending test determines the material parameters.
Because of the fact that no unified opinion on the test which
should be recommended exists in the world, both tests are
used. In general, the scattering of the results of fibre reinforced
concrete tests is great (irrespective of the test type). The reason
is the fact that the fibres used for structural concrete are relati-
vely large, most frequently 35 to 60mm long. With respect to
the dimensions of the testing beam, their quantity in the criti-
cal cross-section is highly variable. In a large structure, the
distribution of fibres is relatively more uniform than that in
a testing beam. But no agreement has been reached yet regar-
ding another testing procedure than that using standard beams. 

The influence of the distribution of fibres in testing beams
[3] was examined within the framework of the solution to the
CESTI project. It was motivated by the differences determi-
ned in the parameters of steel fibre reinforced concrete mea-
sured during the testing of a larger structure and on testing
beams. In this case, steel fibres 60mm long and 1mm in dia-
meter were used. It was determined that the steel fibres are
very long with respect to the width of the beam mould
(150mm) and they tend to deposit along the mould sides. It
was in addition determined even by other experiments on ultra
high-strength concrete that the steel fibres rather lay flat
during the pouring of concrete. It follows from this fact that
the amount of steel fibres in the vertical direction during the
concrete pouring process is smaller than that in other directi-
ons. When longer fibres are used, the flexural strength tests on
standard beams provide rather more favourable results than it
is possible to expect on a large structure. 

5. ACTION OF FIBRES IN FIBRE REINFORCED CONCRETE 

Fibre reinforced concrete is formed by a concrete matrix
and fibres. The matrix is broken by a crack during tension and
the fibres are activated. Their action depends on the material
properties of the fibres (the strength, the modulus of elastici-
ty) and their bonding with the concrete and mechanical ancho-
ring. Steel fibres have relatively high strength and also high
modulus of elasticity. For that reason they are activated quick-
ly, even at a small opening of the crack. If the load is increa-
sed, the tensile stress in them grows. Because their strength is
high, their bonding and anchoring often fail and the fibres are
rather pulled out before they break up. Their utilisation is
improved by improving the anchorage (see Fig. 5). For that
reason some manufacturers use steel fibres bent even several
times in the end regions. Whether the steel fibre breaks up or
is pulled out of the concrete is in addition decided by the
angle the steel fibre crosses the developing crack. The rese-
arch within the framework of the CESTI project in addition

(drátky nejsou rozptýleny zcela rovnoměrně). Při odzkoušení
mnoha vzorků lze ze zkoušky 3bodovým ohybem určit i vliv
statistického rozptylu drátků, což je u zkoušky 4bodovým
ohybem zkresleno tím, že porušení nastane vždy v jiném prů-
řezu. Zjednodušeně by se dalo říci, že zkouška 4bodovým
ohybem spíše charakterizuje chování konstrukce, zatímco
zkouška 3bodovým ohybem je zkouška stanovující materiálo-
vé parametry. Ve světě není jednotný názor na to, jaká zkouš-
ka by se měla doporučit, proto se používají obě. Obecně má
vláknobeton velký rozptyl výsledků (nezávisle na typu zkouš-
ky). Je to dáno tím, že používané drátky (vlákna) pro kon-
strukční beton jsou relativně velká, nejčastěji mají délku 35 až
60 mm. Vzhledem k velikosti zkušebního trámce je jejich
počet v kritickém průřezu značně proměnný. Ve velké kon-
strukci je rozdělení vláken relativně rovnoměrnější než ve
zkušebním trámci. Zatím však není shoda na jiném způsobu
zkoušení, než jsou standardní trámce.

V rámci řešení projektu CESTI byl zkoumán vliv rozmístě-
ní drátků ve zkušebních trámcích [3]. Motivací byly zjištěné
rozdíly v parametrech drátkobetonu změřených na zkoušce
větší konstrukce a na zkušebních trámcích. V tomto případě
byly použity drátky o délce 60 mm a průměru 1 mm. Bylo
zjištěno, že drátky jsou velmi dlouhé vzhledem k šířce formy

Obr. 4 Zkouška 3bodovým ohybem
Fig. 4 3-point bending test

Obr. 3 Diagram ze zkoušky 4bodovým ohybem
Fig. 3 4-point loading bending test diagram

průhyb deflection [mm]

měření šířky trhliny 
crack aperture measurement

zatížení loading F [N]
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examined the action of steel fibres with different anchoring
lengths, which were incorporated into concrete perpendicular-
ly to the surface or at an angle of 45° [3]. Steel fibres 60mm
long and 1mm in diameter, with once bent ends were subjec-
ted to the tests. The fibres were pulled out individually (see
Fig. 6) and the results were assessed. The steel fibres perpen-
dicular to the surface were pulled out of the concrete in 100
percent of the cases. Angled fibres were broken up in more
than 50 percent of the cases. The loading capacity of the ang-
led fibres was higher, but their stiffness was smaller than that
of fibres perpendicular to the surface. It has in addition turned
out that the main influence on anchoring has the treatment of
steel fibre ends. The effect of the anchoring length has nearly
not shown up in the case of steel fibres perpendicular to the
surface. Variants with the anchoring lengths of 30 and 15mm
were tested and the results were nearly identical. This fact
proves the importance of the treatment of the steel fibre ends. 

Even the effect of the amount of steel fibres on the crack
opening follows from the above-mentioned findings. Let us
assume steel fibres 0.75mm and 1mm in diameter, with iden-
tical strengths. If the dosage is identical, e.g. 40kg, the
amount of steel fibres will significantly differ; the amount of
the thinner fibres will be nearly double. Their stiffness and
strength will be identical because the effective cross-sectional
area at the assumed uniform distribution of the steel fibres
will be identical. On the other hand, the bonding and ancho-
ring properties will be significantly more effective in the case
of thinner steel fibres because the pull-out force will be app-
roximately half and the bonding surface of a thinner fibre is
three-quarter. In addition, the anchoring element is stressed by
an approximately half of the force. The result is that the effec-
tiveness of anchoring with thin fibres is significantly higher in
comparison with thicker fibres. It follows from this fact that
the resistance of thinner fibres to pulling out, which is sub-
stantial in the case of steel fibres, is higher. On the other hand,
increasing the quantity of fibres may complicate the fibre
reinforced concrete production technology. 

Concretes reinforced with non-metallic fibres have recently
been produced. The CESTI project has examined the influen-
ce of the so-called macro-synthetic fibres made of polyolefin
(see Fig. 7). The fibres are geometrically similar to steel fib-
res (39mm long, 0.78mm in diameter), but their mechanical

trámce (150 mm) a že mají tendenci se ukládat podél stran
bednění. Rovněž bylo zjištěno, a to i dalšími experimenty na
ultra vysokopevnostním betonu, že drátky se při betonáži
spíše pokládají. Z toho plyne, že ve směru svislém při betoná-
ži je méně drátků než v ostatních směrech. Ohybové zkoušky
na standardních trámcích při použití delších vláken poskytují
spíše příznivější výsledky, než lze očekávat na velké kon-
strukci. 

5. PŮSOBENÍ VLÁKEN VE VLÁKNOBETONU

Vláknobeton je tvořen betonovou matricí a vlákny. Při taho-
vém namáhání se matrice poruší trhlinou a aktivují se vlákna.
Jejich působení závisí na jejich materiálových vlastnostech
(pevnost, modul pružnosti) a na soudržnosti s betonem, popř.
mechanickém zakotvení. Ocelová vlákna mají poměrně vyso-
kou pevnost a též vysoký modul pružnosti. Proto se aktivují
rychle i při malém rozevření trhliny. Při dalším zatěžování
v nich roste tahová síla. Protože jejich pevnost je velká, často
dříve, než dojde k jejich přetržení, se poruší soudržnost a kot-
vení a drátky se spíše vytahují. Zlepšením kotvení se zvýší
jejich využití (obr. 5). Proto někteří výrobci používají i více-
krát zalomené drátky v koncové oblasti. O tom, zda se drátek
přetrhne, nebo vytáhne z betonu, rozhoduje též úhel, kterým
překlenuje vznikající trhlinu. Výzkum v rámci projektu
CESTI též zkoumal působení jednotlivých drátků při různé
kotevní délce, které byly zabetonovány kolmo k povrchu nebo
ve sklonu 45° [3]. Předmětem zkoušek byly drátky o délce
60 mm o průměru 1 mm s 1x zalomenou koncovou úpravou.
Drátky byly jednotlivě vytahovány (obr. 6) a výsledky byly
vyhodnoceny. Drátky kolmo na povrch byly vytaženy z beto-
nu ve 100 % případů. U šikmých drátků došlo k přetržení ve
více než 50 % případů. Únosnost šikmých drátků byla větší,
ale jejich tuhost byla menší než u drátků kolmých k povrchu.
Též se ukázalo, že hlavní vliv na zakotvení má koncová úpra-
va drátků. U drátků kolmých na povrch se téměř neprojevil
vliv délky zakotvení. Byly zkoušeny varianty se zakotvením
30 a 15 mm a výsledky byly téměř shodné, což ukazuje na
význam koncové úpravy drátků. 

Z uvedených poznatků plyne i vliv množství drátků na roze-
vírání trhliny. Předpokládejme drátky o průměru 0,75 a 1 mm

Obr. 5 Ocelové drátky ∅ 1 mm, 60 mm dlouhé s jednoduchým zalomením
na konci
Fig. 5 Steel fibres ∅ 1mm, 60 mm long, with a simple bend at the end 

Obr. 6 Pull-out test kolmých drátků
Fig. 6 Pull-out test of perpendicular steel fibres 
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properties are different. Their strength (470MPa) and modu-
lus of elasticity (3.6GPa) are lower than those of steel fibres,
which fact naturally reflected itself in the results of the ben-
ding test. On the contrary, the amount of fibres in concrete is
higher and their anchoring is very good. The volume weight
is small and even the handling of macro-synthetic fibres is
easier. The dosage varied between 5 and 12kg/m3 of concre-
te. At the dosage rate of 8kg/m3 the number of fibres is app-
roximately 2.5 times higher than the number of steel fibres
(60x0.75) at the dosage rate of 40kg/m3. This is advantageous
because the homogeneity of the mixture increases and produ-
cing the concrete mixture is still technologically feasible. 

As a result of different properties of the macro-synthetic
fibres, the process of failure of the flexural tensile strength
tested beams is completely different than that in the case of
beams containing steel fibres. After the origination of a crack,
the fibres are activated and get elongated because their modu-
lus of elasticity is smaller and it is impossible to achieve the
stiffness of steel fibres by increasing the amount of fibres.
Due to this fact, the loading capacity after the origination of
the crack is greater than in the case of beams containing steel
fibres (see Fig. 8). Subsequently the fibres are activated and
the area of their maximum exploitation takes place, when the
loading capacity again increases, depending on the dosing
rate of the macro-synthetic fibres. Subsequently the final fai-
lure of the beam takes place, when the macro-synthetic fibres
begin to break up. As opposed to steel fibres, which are pul-
led out of concrete, the macro-synthetic fibres are well ancho-
red and their breaking up takes place (see Fig. 9). It is obvi-
ous from the results of the tests that the macro-synthetic fib-
res are usable, but their properties differ from steel reinforce-
ment; the response of the beams is more flexible.
Nevertheless, the advantage is that they do not corrode and
can be better handled with. 

6.  NUMERICAL MODELLING OF FIBRE REINFORCED 
CONCRETE

Structures reinforced with fibres can be modelled in vari-
ous ways. The use of existing computer programs has frequ-
ently led to the opinion that fibre reinforced concrete is
a modified concrete (a single-phase material) and modified
models for concrete have been used for modelling it. The
computational working diagram is modified to correspond to
the results of the tests conducted on specimens and subsequ-
ently is used in numerical models. The deciding parameters
comprise the limit of proportionality, the tensile strength of
the fibre reinforced concrete and the course of the descen-
ding branch of the stress-strain diagram. It is necessary to
ensure the objectivity of the solution (independence from the
size of finite elements). For that reason the fracture energy
parameter (e.g. the Atena program) is used. Such single-
phase models provide reasonably good results, which on the
other hand require relatively detailed debugging according
to the test results and high experience of the designer.

Another possibility is deriving of double-phase models,
where the effect of the concrete matrix and the action of fib-
res are modelled separately. Such models are being developed
even within the framework of the CESTI project [4]. Their
parameters are derived from the fibre pull-out test (pull-out
test on individual fibres) and other material parameters. It is

stejné pevnosti. Pokud dávkování bude shodné, tj. např. 
40 kg, pak množství drátků bude značně odlišné, drátků men-
šího průměru bude téměř dvakrát více. Jejich tuhost a pevnost
bude stejná, protože účinná průřezová plocha při předpoklá-
daném rovnoměrném rozdělení drátků bude stejná. Na druhé
straně soudržnost a kotvení bude výrazně účinnější při tenčích
drátcích, neboť síla bude cca poloviční a soudržná plocha ten-
čího vlákna je tříčtvrtinová, a navíc kotevní prvek je namáhán
cca poloviční silou. Výsledkem je výrazně vyšší účinnost kot-
vení u tenkých vláken proti tlustším vláknům. Z toho plyne,
že tenčí vlákna mají větší odolnost proti vytažení, která je
u ocelových vláken podstatná. Na druhou stranu zvyšování
počtu vláken může komplikovat technologii výroby vlákno-
betonu.

V poslední době se vyrábějí vláknobetony s nekovovými
vlákny. V rámci projektu CESTI byl zkoumán vliv tzv. mak-
rovláken, syntetických vláken z polyolefinu (obr. 7). Jsou
geometricky podobná vláknům ocelovým (délka 39 mm, pro-
fil 0,78 mm), avšak mají jiné mechanické vlastnosti. Jejich
pevnost (470 MPa) i modul pružnosti (3,6 GPa) jsou nižší než
u ocelových vláken, což se samozřejmě projevilo na výsled-
cích zkoušky v tahu za ohybu. Naopak množství vláken
v betonu je větší a jejich zakotvení je velmi dobré. Objemová
hmotnost je malá a rovněž manipulace v makrovlákny je
snadnější. Dávkování se pohybovalo mezi 5 a 12 kg/m3 beto-
nu. Při dávkování 8 kg/m3 je počet vláken cca 2,5x větší 
než počet ocelových vláken (60x0,75 mm) při dávkování 
40 kg/m3. To je výhodné, neboť se zvyšuje homogenita směsi
a přitom je ještě technologicky únosné směs vyrábět. 

Způsob porušení trámců zkoušených na ohyb je však vlivem
odlišných vlastností makrovláken zcela jiný než u trámců s oce-
lovými drátky. Po vzniku trhliny se vlákna aktivují a dochází
k jejich většímu protažení, protože jejich modul je menší, a zvý-
šeným množstvím vláken se tuhost ocelových vláken docílit
nedá. Vlivem toho po vzniku trhliny dojde k většímu poklesu
únosnosti než u trámců s ocelovými vlákny (obr. 8). Pak se vlák-
na aktivují a nastane oblast jejich maximálního využití, kdy
únosnost opět stoupne podle dávkování makrovláken. Pak
nastane konečné porušení trámce, kdy se začnou makrovlákna
trhat. Na rozdíl od ocelových vláken, která se z betonu vytahu-
jí, makrovlákna jsou dobře zakotvena a dochází k jejich přetr-
žení (obr. 9). Z výsledků zkoušek je zřejmé, že makrovlákna
jsou použitelná, ale jejich vlastnosti jsou odlišné od ocelové

Obr. 7 Syntetická makrovlákna ∅ 0,78 mm, délka 39 mm
Fig. 7 Macro-synthetic fibres ∅ 0.78 mm, 39mm long
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in addition necessary to introduce assumptions regarding the
distribution and orientation of fibres in cross-sections of the
structural elements. A double-phase model is also capable of
correct modelling the influence of the size effect on the load
bearing capacity and subsequent damage of the structure. 

In the area of underground structures, we encounter a pro-
blem of very different aptness of the behaviour of the concre-
te structure inserted into the ground and the behaviour of the
surrounding rock/soil massif. Whilst the behaviour of the
concrete tunnel lining can be relatively well described using
existing numerical models, there is still natural high statisti-
cal scattering of the properties of the rock/soil massif. This
fact has to be taken into consideration when underground
structures are being designed and suitable methods have to be
applied to the verification of their reliability. 

7. APPLICATION OF FIBRE REINFORCED CONCRETE 

Fibre reinforced concrete exhibiting the strain softening is
realistically usable for practical applications. Should the stra-
in hardening be required, the material would probably be very
expensive and, in addition, problems could be expected regar-
ding the industrial production because of the fact that the con-
tent of fibres would be too large. For that reason, if fibres are
designed to form the main concrete reinforcement providing
the structural safety, the area of the use is limited. 

It is generally required that structures are safe and their fai-
lure is not brittle. Because of the fact that the loading capaci-
ty of fibre reinforced concrete drops after the origination of
a crack, a common structure would suddenly fail. For that rea-
son it is possible to design fibre reinforced concrete structu-
res mainly in the cases where the stress is redistributed after
the origination of the crack and the cracked cross-section is
unloaded without threatening the load-bearing capacity of the
structure. In practice these structures comprise, for example,
industrial floors, base slabs, tunnel liners or structures with
combined reinforcement, where the adequate tensile harde-
ning after the crack opens is provided by classical steel rein-
forcement or by pre-stressing tendons. Pre-stressed beams
with the shear reinforcement omitted or shear reinforcement
limited can be used as examples. 

výztuže, odezva trámců je poddajněj-
ší. Výhodou je však to, že nekorodu-
jí a lze s nimi lépe manipulovat.

6. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ
VLÁKNOBETONU

Konstrukce vyztužené vlákny se
dají modelovat různým způsobem.
Využití existujících výpočetních
programů vedlo k tomu, že se vlák-
nobeton často považuje za modifi-
kovaný beton (jednofázový materi-
ál) a k jeho modelování se používa-
jí upravené modely pro beton.
Výpočtový pracovní diagram se
upraví tak, aby odpovídal výsled-
kům zkoušek provedených na vzor-
cích, a pak se použije v numeric-
kých modelech. Rozhodujícími
parametry jsou mez úměrnosti,
tahová pevnost vláknobetonu a prů-
běh sestupné větve pracovního digramu. Pro výpočty založe-
né na metodě konečných prvků je třeba zajistit objektivitu
řešení (nezávislost na velikosti konečných prvků), a proto se
využívá parametr lomové energie (např. program Atena).
Takové jednofázové modely poskytují přiměřeně výstižné
výsledky, které však vyžadují poměrně podrobné odladění
podle výsledků zkoušek a značnou zkušenost projektanta. 

Jinou možností je odvození tzv. dvoufázových modelů, kde
se modeluje zvlášť působení betonové matrice a zvlášť půso-
bení vláken. Takové modely jsou ve vývoji též v rámci pro-
jektu CESTI [4]. Jejich parametry jsou odvozeny z vytahova-
cí zkoušky vláken z betonu (pull-out test jednotlivých vláken)
a dalších materiálových parametrů. Je třeba též zavést před-
poklady o rozdělení a orientaci vláken v průřezech konstrukč-
ních prvků. Dvoufázový model je schopen též dobře modelo-
vat vliv velikosti na únosnost a porušování vláknobetonové
konstrukce.

V oblasti podzemních staveb se setkáváme s problémem
velmi rozdílné výstižnosti chování vložené betonové kon-
strukce a okolního horninového/zeminového masivu. Zatímco
chování betonové konstrukce tunelového ostění lze poměrně

Obr. 8 Výsledek zkoušky – porovnání drátkobetonu (40 kg/m3) a betonu s makrovlákny (12 kg/m3)
Fig. 8 Test result – comparison of steel fibre reinforced concrete (40kg/m3) and concrete reinforced with
macro-synthetic fibres (12kg/m3)

Obr. 9 Zlomek trámce po zkoušce s přetrhanými makrovlákny
Fig. 9 A fraction of the beam after testing, with broken synthetic macro-
fibres
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Examples of applications with the exception 
of tunnels 

The largest field for the application of steel fibre reinforced
concrete is formed by industrial floors. Slabs lying on a com-
pacted sub-grade act as slabs on an elastic foundation. When
microcracks or cracks originate, the load is transferred to the
sub-grade and the stress in the slab is redistributed. It means
that no sudden collapse takes place. A contribution of fibre
reinforced concrete in addition lies in the restriction of shrin-
kage-induced tensile stresses and reduction in the risk of the
creation of cracks. All of that applies under the condition that
the content of reinforcement with fibres is sufficient. In prac-
tice we encounter cases of slabs reinforced only by 20kg of
steel fibres. In such a case the significance of the reinforce-
ment is highly questionable because questions, for example
how the steel fibres are really distributed in the slab, what
their statical significance is and what their real effectiveness
is, may originate. The restriction of cracks due to shrinkage
can be achieved even by cutting the shrinkage joints dividing
the slab into small segments (usually 6x6m is sufficient); if
the quality of treating the conctere is good, cracks need not
originate at all. 

A significant application of steel fibre reinforced concrete
was realised, for example, when the Potsdamerplatz buildings
were being founded in the middle of the 1990s [5]. The foun-
dation of the buildings at the depth of up to 30m had to be rea-
lised under the water table. The lowering of the water table
was impossible with respect to a nearby park, where it would
have meant a threat to vegetation. For that reason steel fibre
reinforced concrete base plates allowing for casting concrete
under water table were designed. The foundation was solved
efficiently and economically with respect to the fact that the
demanding phase of reinforcing the concrete base plates with
classical steel bars was omitted. 

Even the applications combining pre-stressed concrete and
fibre reinforced concrete are interesting. Labour savings
during the production of classical steel bar reinforcement is so
economically interesting that a solution is searched for in
which pre-stressed beams are reinforced with steel fibres and
shear reinforcement is saved. For example, testing experi-
ments on 20m long beams were conducted in Gent [6].
Applications to tunnel liners 

Fibre reinforced shotcrete 
Fibre reinforced concrete can be applied to tunnel liners in

various ways. For primary linings during the construction of
tunnels using the NATM, fibre reinforced shotcrete can repla-
ce shotcrete reinforced with welded mesh. Both steel or synt-
hetic fibres can be used. The advantage over classically rein-
forced primary concrete lining presented in literature is the
acceleration of the construction process because of the fact
that the installation of welded mesh and lattice girders (BRE-
TEX) is omitted. Other advantage lies in the homogeneity of
the lining because no empty spaces – shadow profiles behind
reinforcing rods – originate. By contrast, a certain problem
originates regarding the determination of the correct thickness
of the lining because of the fact that it is necessary to use only
survey points and the natural visual guidance provided by the
classical reinforcement is missing. In the case of the classi-
cally reinforced lining the welded mesh in addition helps to
stabilise the shotcrete layer. When the welded mesh is not

výstižně popsat existujícími numerickými modely, v oblasti
hornin a zemin stále existuje přirozený vysoký statistický roz-
ptyl jejich vlastností. To je třeba respektovat při navrhování
podzemních staveb a zvolit vhodné metody pro ověřování
jejich spolehlivosti. 

7. APLIKACE VLÁKNOBETONU

Pro praktické aplikace je reálně použitelný vláknobeton
s tahovým změkčením. Kdyby se mělo požadovat tahové
zpevnění, byl by materiál pravděpodobně velmi nákladný
a též by se daly očekávat problémy s průmyslovou výrobou,
neboť obsah vláken by byl příliš velký. Proto pokud vlákna
mají tvořit hlavní výztuž zajišťující bezpečnost konstrukce, je
oblast jeho použití omezená. 

Obecně se požaduje, aby konstrukce byly bezpečné a aby
jejich porušení nebylo křehké. Protože po vzniku trhliny
únosnost vláknobetonového průřezu poklesne, došlo by
u běžné konstrukce k náhlému selhání. Proto lze vláknobeto-
nové konstrukce navrhovat zejména tam, kde po vzniku trhli-
ny, a tedy poklesu únosnosti dojde k přerozdělení namáhání,
odlehčení porušeného průřezu bez ohrožení únosnosti kon-
strukce. V praxi jsou to např. průmyslové podlahy, základové
desky, tunelová ostění, nebo konstrukce s kombinovanou
výztuží, kde po otevření trhliny přiměřené tahové zpevnění
zajistí klasická betonářská, popř. předpínací výztuž.
Příkladem mohou být předpjaté nosníky s vynechanou, popř.
omezenou smykovou výztuží.
Příklady aplikací mimo tunely

Největší pole pro aplikaci drátkobetonu tvoří průmyslové
podlahy. Desky ležící na zhutněném podloží působí jako
desky na pružném podkladě. Při vzniku mikrotrhlin, popř. trh-
lin se zatížení přenese do podloží a namáhání v desce se pře-
rozdělí. Nedojde tedy k náhlému kolapsu. Přínosem vlákno-
betonu je též omezení tahových napětí od smršťování a sníže-
ní rizika vzniku trhlin. To vše za předpokladu dostatečného
stupně vyztužení vlákny. V praxi se lze setkat s případy desek
vyztužených pouze cca 20 kg drátků. V takovém případě je
význam vyztužení velmi diskutabilní, protože mohou vznikat
otázky, jako například jak jsou drátky v desce skutečně roz-
děleny, jaký mají statický význam a jaká je jejich skutečná
účinnost. Zkušenosti z některých měření obsahů drátků uka-
zují, že v takových deskách jsou oblasti, kde drátky nebyly
nalezeny žádné. Omezení trhlin od smršťování lze dosáhnout
i tak, že deska je ve vhodný okamžik rozřezána smršťovacími
spárami na malé úseky (obvykle stačí cca 6x6 m) a při kvalit-
ním ošetřování trhliny nemusejí trhliny vůbec vznikat. 

Významná aplikace drátkobetonu byla realizována napří-
klad při zakládání budov na Potsdamerplatz v Berlíně v polo-
vině 90 let dvacátého století [5]. Zakládání budov až v hloub-
ce 30 m se muselo realizovat pod hladinou podzemní vody.
Snížení hladiny nebylo možné s ohledem na blízký park, kde
by to znamenalo ohrožení vegetace. Proto byly navrženy
základové desky z drátkobetonu, které bylo možné betonovat
pod vodou. Založení bylo účelně a ekonomicky vyřešeno,
neboť zcela odpadla náročná fáze vyztužování desek klasic-
kou prutovou výztuží.

Zajímavé jsou i aplikace kombinující předpjatý beton
a vláknobeton. Úspora lidské práce při výrobě klasické pruto-
vé výztuže je natolik ekonomicky zajímavá, že se hledá řeše-
ní, kdy předpjaté nosníky jsou vyztuženy drátky a uspoří se
smyková výztuž. Například experimenty na nosnících o délce
20 m byly odzkoušeny v Gentu [6].
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applied, it is necessary to reduce the shotcrete layer thickness
to prevent it from falling off. For the time being, fibre rein-
forced shotcrete has not been adopted too much in the Czech
Republic. 

Fibre reinforced shotcrete can be applied even to final
liners. In particular where the stress in the lining is smaller,
the dispersed fibre reinforcement is sufficient for retaining
stresses induced by mechanical loading. It is recommendable
for technological reasons to combine fibre reinforced shotcre-
te with spray-applied waterproofing.
Precast tunnel lining 

The largest spreading, today also in the Czech Republic, has
been recorded by steel fibre reinforced concrete applied to
pre-cast (segmental) lining in the process of mechanised tun-
nelling [7]. The tunnel lining is divided into individual 1 – 2m
long rings (depending on the tunnel profile). Each ring com-
prises of several segments, usually 3 to 12 (3 segments for
small profile galleries and 12 for dual-stack motorway tunne-
ls). The lining of common tunnels usually consists of 6 to 8
segments. The tunnelling technology requires a circular tun-
nel profile. The character of stressing the lining corresponds
to this fact. The lining cylinder loaded by uniform concentric
compression is loaded exclusively by normal forces. The
actual loading of the lining by the ground environment is not
uniform, but in many cases it approaches it. The hydrostatic
pressure induced by groundwater is nearly uniform at greater
depths. In addition, the ring is divided into segments the joints
between which do not transfer bending moments. The joints
can transfer a bending moment in the cases of staggered joints
and due to the friction between the rings. In addition, the
splayed edges of the segments also contribute to the transfer
of bending. Even in such a case the flexural rigidity of the pre-
cast lining is reduced (in comparison with a cast-in-situ lining
with the identical thickness). For that reason the lining seg-
ments are loaded first of all by normal compression force and
a relatively small bending moment. 

Other significant loading acts on the lining segments in the
direction of the longitudinal axis of the tunnel, where the
finished lining acts as a support for the TBM during the exca-
vation (see Fig. 10). 

It means that the lining is loaded by two significant quanti-
ties: 

• a normal force in the tunnel direction – during the course
of the excavation;

• a normal force and a bending moment in the direction of
the ring circumference – due to the effects of the ground
environment and groundwater.

In addition, lining segments are stressed by partial loads
during the course of the production, storage, handling and tran-
sportation. From the economic point of view, it is necessary to
adopt such measures which prevent these loads from becoming
crucial for structural designing of the lining structure. 

The tunnel lining has to exhibit a sufficient bearing capaci-
ty, which means to meet the conditions of the 1st group of
limit states as well as the conditions of the 2nd group of limit
states, first of all the waterproofing capacity. Because the
lining is not provided with any insulation, the waterproofing
capacity is the most important criterion for the lining design. 
Lining material

Whilst in the past the segments were manufactured even
from cast iron, concrete is today used nearly exclusively.
Concrete can be reinforced with classical steel bars or with

Aplikace na tunelová ostění 

Stříkaný vláknobeton
Pro tunelová ostění lze vláknobeton aplikovat různým způ-

sobem. Pro primární ostění při výstavbě tunelů pomocí
NRTM může stříkaný vláknobeton nahradit stříkaný beton
vyztužený sítěmi. Lze použít ocelová nebo i syntetická vlák-
na. Jako výhoda proti klasickému vyztuženému primárnímu
ostění se uvádí zrychlení výstavby, protože odpadá instalace
sítí a výztužných rámů (bretexů). Další výhodou je homoge-
nita ostění, neboť při absenci ocelových sítí nevznikají volné
prostory – stíny za výztužnými pruty. Naproti tomu vzniká
určitý problém se stanovením správné tloušťky ostění, proto-
že je třeba využívat pouze geodetických bodů a chybí přiro-
zené vizuální vedení dané klasickou výztuží. U vyztuženého
ostění ocelová síť dále pomáhá stabilizovat vrstvu stříkaného
betonu. Pokud se síť nepoužije, je třeba omezit tloušťku vrst-
vy stříkaného betonu, aby nedošlo k jejímu odpadnutí. U nás
se stříkaný vláknobeton zatím příliš neprosadil.

Stříkaný vláknobeton lze použít i na ostění definitivní.
Zejména pokud je namáhání ostění menší, pak disperzní vlák-
nová výztuž postačí pro zachycení napětí od mechanického
namáhání. Stříkaný vláknobeton je pak vhodné z technologic-
kých důvodů kombinovat se stříkanou hydroizolací.
Prefabrikované tunelové ostění

Největší rozšíření, dnes také i u nás, získal drátkobeton apli-
kovaný na prefabrikované ostění při mechanizovaném tunelo-
vání [7]. Ostění tunelu je rozděleno na jednotlivé prstence
délky 1–2 m (v závislosti na profilu tunelu). Každý prstenec
pak sestává z několika segmentů, obvykle 3 až 12, 3 u malo-
profilových štol a 12 u dvoupatrových dálničních tunelů.
V ostění běžných tunelů se obvykle užívá 6 až 8 segmentů.
Technologie ražby vyžaduje kruhový profil tunelu. Tomu
odpovídá charakter namáhání ostění. Válec zatížený rovno-
měrným dostředným tlakem je namáhán výhradně normálo-
vou silou. Skutečné zatížení ostění horninovým prostředím
není rovnoměrné, ale v mnohých případech se mu blíží.
Zatížení hydrostatickým tlakem podzemní vody je ve větších
hloubkách téměř rovnoměrné. Navíc je prstenec rozdělen na
segmenty, jejichž spoje samy o sobě nepřenášejí ohybové
momenty. Spoje mohou přenášet ohybový moment v přípa-
dech střídání spár a vlivem tření mezi prstenci. Navíc šikmé
hrany segmentů také přispívají k přenosu ohybu. I v takovém

Obr. 10 Pohled ve směru ražby, po obvodě jsou umístěny hydraulické válce
opřené o hotovou část ostění
Fig. 10 A view in the direction of excavation; hydraulic cylinders installed
around the TBM circumference are propping against the completed part of
the lining 
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případě je ohybová tuhost prefabrikovaného ostění reduková-
na (proti monolitickému ostění stejné tloušťky), a proto seg-
menty ostění jsou namáhány především tlakovou normálovou
silou a relativně malým ohybovým momentem. 

Další významné zatížení působí na segmenty ostění ve
směru podélné osy tunelu, kdy hotové ostění působí jako
opora štítů během ražby (obr. 10). 

Ostění je tedy namáháno dvěma významnými veličinami: 
•  normálovou silou ve směru tunelu – během ražby;
• normálovou silou a ohybovým momentem ve směru

obvodu prstence – vlivem účinků horninového prostředí
a podzemí vody.

Dále jsou segmenty ostění namáhány dílčím zatížením
během výroby, skladování, manipulace a dopravy. Z ekono-
mického hlediska je třeba přijmout taková opatření, aby tato
zatížení nebyla rozhodující pro dimenzování konstrukce. 

Ostění tunelu musí vykazovat dostatečnou únosnost – tedy
splňovat podmínky 1. skupiny mezních stavů a rovněž i pod-
mínky 2. skupiny mezních stavů, zejména vodonepropustnost.
Jelikož ostění není opatřeno žádnou izolací, je vodonepropust-
nost nejvýznamnějším kritériem pro návrh ostění. 
Materiál ostění

Zatímco v dřívějších dobách se segmenty ostění vyráběly
i z litiny, dnes se využívá téměř výhradně beton. Beton lze
vyztužovat klasickou prutovou (betonářskou) výztuží, nebo
výztuží rozptýlenou ve formě drátků. Lze využívat i rozptýle-
nou výztuž z různých nekovových materiálů (tzv. makrovlák-
na), ale tyto materiály dosud nejsou příliš rozšířeny, mj. i pro
nízkou tuhost materiálů makrovláken. 

Segmenty vyztužené betonářskou výztuží vykazují vysokou
únosnost (zejména v ohybu) závislou na stupni vytužení. Část
průřezu namáhaná tahem se porušuje mikrotrhlinami, které se
s rostoucím zatížením soustřeďují do jednotlivých makrotrhlin.
Hlavní makrotrhlina se dále rozevírá a při překročení limitní
šířky se ostění stává propustným pro vodu. 

Ohybová únosnost segmentů vyztužených rozptýlenou
výztuží je limitována. Maximální množství drátků je omezeno
technologickými vlivy, zejména možností včlenění vláken
mezi zrna kameniva a procesem míchání betonové směsi. Při
příliš velkém dávkování drátků (obvykle přes 50 kg/m3) může
docházet ke shlukování vláken v tzv. ježky a vlastnosti betonu
se pak zhoršují. Prvek namáhaný ohybem se porušuje sítí mik-
rotrhlin, které se postupně rozevírají, ale výztužné drátky do
jisté úrovně namáhání zabraňují diskretizaci trhlin. Na rozdíl
od železobetonu místo jedné trhliny vzniká řada trhlin drob-
ných, které nedovolují pronikání vody. Při vyšším zatížení pak
dojde k rozevření trhliny a poklesu únosnosti.

Segmentové ostění je poměrně štíhlý prvek, kdy tloušťka se
v běžných případech tunelů pohybuje mezi 250 mm a 400 mm.
Je-li předpokládána krycí vrstva 50 mm, což je pro prostředí
v tunelu a v okolí tunelu hodnota běžná, a prvek tlustý 
250 mm, vzniká jádro prvku sevřené výztuží o tloušťce pou-
hých 150 mm. Segment je tedy značně nehomogenní a při zatí-
žení tlakem dochází na mezi únosnosti k delaminaci a odtrže-
ní krycí vrstvy. 

Naopak prvek vyztužený rozptýlenou výztuží je homogenní
a při tlakovém zatížení se poruší standardně příčným tahem.
Provedené experimenty ukazují, že mezní únosnost v tlaku je
u segmentů železobetonových a drátkobetonových téměř shod-
ná. U drátkobetonových prvků lze pozorovat menší rozevření
trhlin. 

dispersed steel fibres. It is also possible to use fibres made of
non-metallic materials (the so-called macro-synthetic fibres),
but these materials have not been too much spread yet, beside
other reasons for the low stiffness of the materials of the
macro-synthetic fibres. 

Segments reinforced with steel bars exhibit high bearing
capacity (mainly in flexure) depending on the reinforcement
content. A larger part of the cross-section stressed by tension
is disturbed by microcracks, which proceed to concentrate
themselves with the growing load into individual macroc-
racks. The main macrocrack further opens up and, when the
crack width limit is exceeded, the lining becomes permeable
to water. 

The flexural capacity of segments reinforced with dispersed
fibres is limited. The maximum content of fibres is limited by
technological conditions, in particular by the possibility of
incorporating the fibres among the aggregate grains, and by
the concrete mixture mixing process. When the dosage of
steel fibres is too high (usually over 50kg/m3), the fibres can
bunch, forming the so-called “hedgehogs”, causing the deteri-
oration of the concrete properties. An element stressed by fle-
xural tension is damaged by a network of gradually opening
microcracks, but the reinforcing steel fibres prevent to a cer-
tain extent the cracks from discretisation. As opposed to conc-
rete reinforced with steel bars, a range of minor cracks deve-
lops which do not allow water permeation. When the loading
increases, the crack opens up and the bearing capacity drops. 

The segmental lining is a relatively thin element with the
thickness varying between 250mm and 400mm in common
cases of tunnels. If we assume the concrete cover 50mm thick
(the value common for the environment inside the tunnel and
in its surroundings) and the element 250mm thick, a core of
the element clamped by the reinforcement a mere 150mm
thick originates. The segment is therefore significantly inho-
mogeneous and the delamination and tearing of the cover
layer occurs under the ultimate bearing capacity pressure. 

Conversely, the element reinforced with dispersed fibres is
homogeneous and gets damaged by compression in a standard
way by transverse tension. The completed experiments show
that the ultimate compression bearing capacity of steel-bars-
reinforced segments and steel fibre reinforced segments is
nearly identical. Smaller opening of cracks can be observed in
the case of steel fibre reinforced concrete elements. 

In comparison with steel-bar-reinforced concrete, the flexu-
ral capacity of steel fibre reinforced concrete is limited, but
the ductility of the material is higher and, to a certain extent,
it better resists penetration of water. Apart from the above-
mentioned properties, the production of segments from conc-
rete reinforced with dispersed fibres is technologically sim-
pler because of the fact that the production and installation of
reinforcement cages is omitted. 
Experience with the construction of metro line “V.A” 

The construction of the metro line “V.A” meant the first
application of a TBM to tunnel construction in the Czech
Republic. Despite the fact that the majority of metro tunnels
were constructed using the ring method applying 1st generati-
on segmental liners, the onset of the current segments was at
an absolutely different level. Current segments are characteri-
sed by extraordinary precision of the manufacture (manufac-
turing tolerances are in the order of tenths of millimetre).
Apart from the loading by the ground environment, the lining
rings are loaded by significant thrust forces exerted by the
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Drátkobeton oproti železobetonu má limitovanou ohybovou
únosnost, ale materiál má větší duktilitu a do určité úrovně
namáhání lépe vzdoruje průniku vody. Kromě uvedených
vlastností je výroba segmentů z betonu vyztuženého rozptýle-
nou výztuží technologicky jednodušší, protože odpadá výroba
a instalace armokoše. 
Zkušenosti s výstavbou metra „V.A“

Výstavba linky „V.A“ pražského metra znamenala po dlou-
hé době první nasazení štítu pro výstavbu tunelu u nás. Ačkoli
většina tunelů metra byla budována prstencovou metodou
s využitím segmentového ostění 1. generace, nástup součas-
ných segmentů byl ve zcela jiné rovině. Současné segmenty se
vyznačují mimořádnou přesností výroby (výrobní tolerance
v řádu desetin milimetru), kromě zatížení horninovým prostře-
dím na prstence působí značná tlačná síla stroje, a proto se
využívá beton s vyšší pevností (C50/60). Problematika výroby
byla u nás zcela nová, a při zavádění byli přizváni i zahranič-
ní odborníci. Zkušenosti s prvním použitím ukázaly některé
další problémy, které byly na další stavbě eliminovány.

Protože se jednalo o první užití segmentového ostění, navíc
navrženého s poměrně malou tloušťkou (250 mm), byl použit
osvědčený materiál železobeton. Výroba segmentů byla zvlád-
nuta velmi dobře, nepotvrdila se obava z výroby zmetků
během zavádění technologie výroby. I proces výstavby ostění
lze hodnotit jako úspěšný. Největším problémem se ukázalo na
řadě tunelů navržené, ale nepříliš vhodné členění segmentů
v prstenci, kdy každý segment byl zatížen třemi dvojicemi lisů
stroje, a tedy byl podepřen ve třech místech. Smontované ostě-
ní není tak tuhé, jak se očekávalo, během ražby dochází
k nerovnoměrnému stlačování spár mezi prstenci, a to vede
u staticky neurčitě podepřených segmentů (3 podpory)
k ohybu segmentu v jeho střednicové ploše a někdy až ke vzni-
ku trhlin. Trhlinami pak může pronikat voda do tunelu a je
třeba je sanovat. 

Realizační tým si byl vědom možnosti použít pro prefabri-
kované ostění drátkobeton. Během výstavby tunelu se proto již
zabýval vývojem ostění z betonu vyztuženého výhradně roz-
ptýlenou výztuží. Po zvládnutí technologie výroby drátkobeto-
nu a odzkoušení vlastností na malých i velkých vzorcích byl
v rámci výstavby metra zhotoven zkušební úsek délky 15 m,
kde se prakticky ověřila výroba i montáž drátkobetonových
segmentů. Zkušební úsek byl vyhodnocen jako úspěšný bez
poruch, rovněž ani manipulace se segmenty nepřinášela pro-
blémy. 
Zkušenosti s výstavbou železničního tunelu u Ejpovic

Železniční tunel u Ejpovic tvoří dvě jednokolejné tunelové
trouby o průměru cca 9 m. Již v době podání nabídky se počí-
talo s využitím segmentů z drátkobetonu. Dosud realizovaný
výzkum, částečně podporovaný i projektem CESTI, poskyto-
val řadu údajů a materiálových charakteristik, které bylo
možné pro návrh ostění využít. Rovněž zkušenosti s výstavbou
metra vedly k návrhu vhodněji uspořádaného prstence, kdy
každý segment je zatížen lisy stroje jen ve dvou místech, je
tedy staticky určitě podepřen a případné nerovnoměrné stlače-
ní spár mezi prstenci nevede k ohybu segmentů, segment se
pouze mírně natočí. Trhliny se v ostění téměř neobjevují. 

Výroba segmentů probíhala nedaleko stavby a kamenivo,
které je v Plzeňském kraji k dispozici, nedosahovalo takové
kvality jako kamenivo používané pro stavbu metra v Praze.
Tomu bylo zapotřebí přizpůsobit i návrh betonové směsi.
Rovněž z technologických důvodů musely být použity drátky

machine. For that reason higher strength concrete (C50/60) is
used. The manufacture problems were completely new in the
Czech Republic and even foreign experts were invited when
the manufacture was being introduced. The experience with
the initial application showed some other problems, which
were eliminated on the following construction site. 

Because it was the first case of the application of segmental
lining, which was in addition designed with relatively small
thickness (250mm), well proven concrete reinforced with
steel bars was used. The production of segments was coped
with very well and the fear of producing spoiled pieces during
the learning curve period did not come true. Even the process
of the lining installation can be assessed as successful. The
largest problem turned out to lie in the not too much advanta-
geous division of the segments within the ring designed for
many tunnels. Each segment was loaded by three couples of
thrust cylinders installed on the machine, which means that it
was supported in three places. The assembled lining is not so
much rigid as expected. The joints between the rings are com-
pressed unevenly. At the statically indeterminately supported
segments (3 supports) it leads to bending of the segment on its
plane and sometimes even to the origination of cracks. Water
can penetrate through the cracks into the tunnel. They have to
be repaired. 

The realisation team was aware of the possibility of the
application of steel fibre reinforced concrete to the lining. For
that reason it dealt with the development of concrete reinfor-
ced exclusively with dispersed fibres. A 15m long testing sec-
tion was carried out within the framework of the construction
of metro after mastering the steel fibre reinforced concrete
production technology and testing of the properties on small
as well as large specimens. The production and installation of
steel fibre reinforced concrete segments was practically veri-
fied on the testing section. The testing section was assessed as
successful, without failures. Nor the handling of the segments
brought about problems. 
Experience with the construction of the railway tunnel near
Ejpovice 

The railway tunnel near Ejpovice consists of two single-
track tunnel tubes ca 9m in diameter. The use of steel fibre
reinforced concrete segments was taken into account already
at the time of submitting the bids. The research realised until
now, which is partially supported by the CESTI project, pro-
vided lots of data and material characteristics usable for the
lining design. Even the experience with the construction of
metro led to the design of a more suitably arranged ring,
where each segment is loaded by the thrust cylinders of the
machine only in two places, which means that it is supported
statically determinately and contingent uneven compression
of the joints between the rings does not lead to bending of the
segments; the segment gets only slightly rotated. Cracks near-
ly do not appear in the lining. 

The segments were produced near the construction site and
the quality of the aggregates available in the Plzeň region did
not achieve the quality of aggregates used for the constructi-
on of metro in Prague. The concrete mixture design had to be
accommodated to this fact. It was also for technological rea-
sons that 60mm long and 1mm in diameter steel fibres had to
be used in contrast with the earlier tested steel fibres with the
same length but with the diameter of 0.75mm. The number of
the steel fibres in a volume unit was substantially reduced 
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délky 60 mm a ∅ 1 mm, na rozdíl od dříve testovaných stejně
dlouhých drátků, ale s ∅ 0,75 mm. Počet drátků se přechodem
na tlustší drátky v objemové jednotce podstatně zmenšil (cca
na 56 %), a tím se omezily technologické problémy s homoge-
nitou rozmístění drátků a přitom se podařilo směs navrhnout
tak, aby byly splněny požadavky projektanta na tahové vlast-
nosti drátkobetonu. 

Využití drátkobetonu pro segmentové ostění lze hodnotit
jako velmi přínosné, a to jak z technologického hlediska –
snazší výroba, tak z hlediska užitné hodnoty – duktilnější
materiál lépe zajišťující vodonepropustnost ostění.
Numerické modelování tunelového ostění

V obou případech realizovaných tunelů předcházela návrhu
ostění podrobná numerická analýza. Spolehlivost analýzy je
závislá na kvalitě vstupních údajů. Jednoduché úlohy typu
posouzení únosnosti ohýbaného prvku lze řešit na základě nor-
mových postupů, neboť návrhová norma na betonové kon-
strukce (ČSN EN 1992-1-1) vyžaduje například vyloučit taho-
vé působení betonu. Složitější úlohy, kde je nutné počítat
i s tahovými vlastnostmi betonu, což je například i posouzení
namáhání tlakem, vyžadují podrobnější vstupní údaje, mj.
tahovou pevnost betonu a lomovou energii. Tyto veličiny je
zapotřebí zjišťovat experimentálně pro konkrétní betonovou
směs. 

Po odladění betonové směsi z hlediska pevnostní třídy, odol-
nosti proti prostředí a zpracovatelnosti se vyrobí zkušební těle-
sa, na kterých se zjistí základní materiálové charakteristiky

(ca to 56 per cent), thus the technological problems with the
homogeneity of the dispersion of wire fibres were also redu-
ced. In doing so, the mixture was successfully designed and
designer’s requirements for tensional properties of the steel
fibre reinforced concrete were fulfilled. 

The use of steel fibre reinforced concrete for segmental
linings can be assessed as very contributing both from the
aspect of technology – easier production, and the aspect of the
utility value – the more ductile material better providing the
waterproofing capacity of the lining..
Numerical modelling of tunnel linings

A detailed numerical analysis preceded the lining design in
both cases of the realised tunnels. The analysis reliability is
dependent on the quality of input data. Simple problems, such
as assessing the bearing capacity of the element subjected to
bending, can be solved on the basis of standard procedures
because of the fact that the designing standard for concrete
structures (CSN EN 1992-1-1) requires, for example, that the
tensile action of concrete is excluded. More complicated pro-
blems where even the tensional properties of concrete have to
be taken into consideration, for example the assessment of
compressive stress, require more detailed input data, among
others the tensile strength of concrete and the fracture energy.
It is necessary to determine these quantities experimentally
for a particular concrete mixture. 

After the concrete mixture design is debugged from the
aspects of the strength class, resistance to the environment
and workability, testing specimens are produced on which the
basic material characteristics including the modulus of elasti-
city, tensile strength and fracture energy are determined.
These values form the input for the numerical analysis. 

The numerical analysis using the Finite Element Method pro-
ceeds step by step with gradually growing loading or deforma-
tions. The stress in individual elements is determined in depen-
dence on the stress-strain diagram. The origination and deve-
lopment of cracks is also taken into consideration. The segment
is modelled as a spatial structure using 2D or 3D elements. 

The analysis result lies in the determination of the origina-
tion and development of cracks. It is possible to determine the
load acting on the segment at which a crack develops throug-
hout the segment thickness (the waterproofing capacity is
lost); in addition, the working diagram is determined for the
lining (the dependence of the load on deformation) and its
ultimate bearing capacity. 

The entire above-mentioned procedure of obtaining materi-
al characteristics and the numerical analysis can be realised
within the framework of designing the project for the deter-
mination of dimensions of structural elements. The dimensi-
ons have to be known already during the course of the project
planning stage because it is necessary to produce segment
moulds, determine the outer diameter of the TBM and many
other equipment – for example for handling of the segments. 

It is recommendable to carry out tests on large specimens (real
segments) for typical crucial loading cases prior to the com-
mencement of serial production. The great importance of the
precise numerical analysis is confirmed by the fact that, after the
commencement of the production, only marginal quantities can
be modified on the basis of tests (minor changes in the concrete
reinforcement or optimisation of the concrete formula). 

In the case of the realised projects, numerical analyses
were carried out using the ATENA programming system
developed by Červenka Consulting limited liability company.

Obr. 11 Vzorek železobetonového segmentu – porušení delaminací při
simulovaném zatížení tlakem válců štítu
Fig. 11 A specimen of a classically reinforced concrete segment – failure by
delamination during the simulated loading by the thrust of cylinders on the
TBM 
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včetně modulu pružnosti, tahové pevnosti a lomové energie.
Tyto hodnoty jsou vstupem pro numerickou analýzu. 

Numerická analýza metodou konečných prvků probíhá po
jednotlivých krocích s postupně narůstajícím zatížením nebo
deformací. Napětí v jednotlivých prvcích se stanovuje v závis-
losti na pracovním diagramu, rovněž je zohledněn vznik a roz-
voj trhlin. Segment se modeluje jako prostorová konstrukce
s využitím 2D nebo 3D prvků. 

Výsledkem analýzy je stanovení vzniku a rozvoje trhlin, lze
určit, při jakém zatížení segmentu vznikne trhlina přes celou
tloušťku segmentu (ztratí se vodonepropustnost), dále se sta-
noví pracovní diagram (závislost zatížení na deformaci) ostění
a jeho mezní únosnost. 

Celý uvedený postup získání materiálových charakteristik
a numerickou analýzu lze realizovat v rámci projektování stav-
by ke stanovení dimenzí konstrukčních prvků. Během přípravy
stavby již musí být dimenze známy, neboť je zapotřebí vyrobit
formy na segmenty, stanovit vnější průměr stroje a řadu dalších
zařízení – například pro manipulaci se segmenty. 

Před zahájením sériové výroby segmentů je vhodné realizo-
vat zkoušky na velkých vzorcích (skutečných segmentech) pro
typická rozhodující zatížení. Velký význam přesné numerické
analýzy potvrzuje fakt, že po zahájení výroby lze na základě
zkoušek modifikovat jen podružné veličiny – drobné úpravy
ve výztuži nebo optimalizaci receptury betonu.

V případě realizovaných projektů byly provedeny numerické
analýzy pomocí programového systému ATENA vyvinutého fir-
mou Červenka Consulting. Byly provedeny analýzy různých zatě-
žovacích stavů na segmentech připravovaných pro tunel metra [8]
i pro tunel Ejpovice. Dále se analyzovaly segmenty vyztužené
klasickou výztuží i segmenty vyztužené drátky. Ve všech přípa-
dech byla dosažena přiměřená shoda numerických výpočtů
a experimentů. Obr. 11 ukazuje vzorek železobetonového seg-
mentu porušeného simulovaným tlakem hydraulických válců při
ražbě. Je vidět, že došlo k rozvrstvení segmentu (delaminaci)
v místě výztuže. Obr. 12 pak ukazuje vzorek drátkobetonového
segmentu po podobném zatěžování, kde došlo k porušení příčným
tahem. Numerický model použitý v programu ATENA porušení
a vývoj trhlin předpověděl velmi výstižně (obr. 13). U segmentů
použitých na trase metra A byly segmenty zkoušeny na ohyb
v ploše segmentu (stěnový ohyb). Porušení hlavní trhlinou

Analyses of various loading cases were carried out on seg-
ments being prepared for the metro tunnel [8] and for the
Ejpovice tunnel. Segments reinforced with classical steel
bars and steel fibre reinforced segments were in addition ana-
lysed. Reasonable agreement between numerical calculations
and experiments was achieved in all cases. Fig. 11 shows
a specimen of a classically reinforced concrete segment
damaged during the excavation by the simulated thrust of
hydraulic cylinders. It can be seen that stratification (delami-
nation) occurred in the location of the reinforcement. Fig. 12
presents a specimen of a steel fibre reinforced concrete seg-
ment after similar loading, where the segment was disturbed
by transverse tension. The numerical model used in the
ATENA program predicted the disturbance and development
of cracks very aptly (see Fig. 13). Segments used on the
metro Line A were subjected to bending in segment plane
tests. The damage caused by the main crack and minor cracks
is obvious from Fig. 14. The results of the numerical simula-
tion are presented in Fig. 15. The correctly pictured character
of cracks is again obvious. Other simulations were carried out
even for the Ejpovice tunnel. The tensile strength test of
a fragment of the segment is presented in Fig. 16. 

The above-mentioned designing procedure turned out to be
very suitable for revealing the risks and local damaging of
the segments. On the other hand, significant disagreement
exists in the aptness of modelling of individual segments and
the aptness of the determination of the loads and responses
of the ground massif. It is advisable to use the global confi-
dence coefficient rather than partial confidence coefficients
for the determination of the safety (ultimate limit states) in
the cases of non-linear methods. It would be necessary in
this area to determine rules for designing underground struc-
tures so that the methodology for the determination of the
structural reliability approximates the methodology applied
to other structures. 

Obr. 12 Porušení drátkobetonového segmentu při simulovaném zatížení
tlakem válců štítu
Fig. 12 Failure of steel fibre reinforced concrete segment during the simu-
lated loading by the thrust of cylinders on the TBM

Obr. 13 Numerická simulace trhlin drátkobetonového segmentu při zatí-
žení tlakem válců štítu
Fig. 13 Numerical simulation of cracks in the steel fibre reinforced concre-
te caused by the thrust of cylinders on the TBM 
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a podružnými trhlinami je patrné z obr. 14. Výsledky numerické
simulace ukazuje obr. 15. Opět je patrný správně vystižený cha-
rakter trhlin. Další simulace byly provedeny i pro tunel v Ejpo -
vicích. Ohybovou zkoušku fragmentu segmentu ukazuje obr. 16.

Uvedený postup návrhu se ukázal jako velmi vhodný pro
odhalení rizika i lokálních porušení segmentů. Na druhou stra-
nu se ukázal značný rozpor ve výstižnosti modelování jednot-
livých segmentů a výstižnosti při stanovení zatížení a reakcí
horninového masivu. Pro stanovení bezpečnosti (mezní stavy
únosnosti) je v případě nelineárních metod třeba používat spíše
globální součinitel spolehlivosti než dílčí součinitele spolehli-
vosti. V této oblasti by bylo třeba stanovit pravidla pro navr-
hování podzemních konstrukcí tak, aby se metodika stanovení
spolehlivosti konstrukce přiblížila metodice užívané u ostat-
ních stavebních konstrukcí. 

8. PERSPEKTIVY DO BUDOUCNA

Zkušenosti z realizovaných konstrukcí ukazují, že vláknobe-
ton je perspektivní materiál. Rostoucí cena lidské práce vede
ke snaze technologii výstavby zjednodušit, což vláknobeton do
jisté míry umožňuje. Dále se vyvíjejí nové kompozitní materi-
ály (např. ultravysokohodnotný
beton – UHPC, kde použití vlá-
ken je podmínkou pro omezení
křehkosti tohoto vysokopevnost-
ního materiálu). Vývoj nekovo-
vých vláken jde též rychle vpřed.
Nekovová vlákna nepodléhají
korozi, což je zejména podstatné
z hlediska vzhledu konstrukce a její
trvanlivosti, kdy mohou vlákna
vystupovat až k povrchu. Vláknová
výztuž, která je rozptýlena v celém
objemu konstrukčního prvku, je
aktivní i v oblasti krycí vrstvy, kde
u klasické železobetonové výztu-
že není vyztužení žádné. To je
podstatné například kolem hran
tunelových segmentů, protože se
tím omezují lokální poškození.

Rozšiřování aplikací vláknobeto-
nu vyžaduje vytvoření spolehlivých

PROSPECTS FOR THE FUTURE

Experience from realised structures suggests that fibre rein-
forced concrete is a perspective material. The increasing price
of human work leads to efforts to simplify the construction
technology, which is allowed for to a certain extent by fibre
reinforced concrete. In addition, new composite materials are
being developed (for example ultra high performance concrete
– UHPC, where the application of fibres is a condition for dimi-
nishing the brittle character of this high-strength material). The
development of non-metallic fibres also goes on very fast. Non-
metallic fibres are not subject to corrosion, which is mainly sig-
nificant from the aspect of the structure appearance and its
durability because the fibres may rise up to the surface. The
fibre reinforcement, which is dispersed throughout the whole
volume of the structural element is active even in the area of the
concrete cover layer, where there is no reinforcement in the
case of the classical steel bar reinforcement. This fact is signi-
ficant for example in the vicinity of edges of the tunnel lining
segments because the fibres reduce local damaging. 

The expansion of the application of fibre reinforced concrete
requires the development of reliable and not too complicated
methods of assessing fibre reinforced concrete structures. It is
necessary to respect the significant statistical scatter of proper-
ties of elements containing fibre reinforcement and to determi-
ne suitable reliability factors. Documents modifying design
procedures for common fibre reinforced concrete structures
(e.g. Model code 2010 [2]) and for the UHPC type high-perfor-
mance composites [9], [10] are currently originating. 

9. CONCLUSION

Fibre reinforced concrete turns out to be a material suitable for
applications to tunnel construction engineering. The interaction
between ground massif and a fibre reinforced concrete lining
provides a reliable and economic support system. The action of
fibre reinforced concrete depends on the quality and amount of
the fibres used. Because the variability of fibre reinforced conc-
rete is very wide, the lining design procedure based on material
values tested on the particular fibre reinforced concrete which
was developed for the realisation turns out to be the most sui-
table. The numerical methods provide a tool suitable for asses-
sing the state of the lining stress and deformations. The space for

Obr. 14 Porušený segment při zatížení ohybem rovnoběžně s plochou seg-
mentu (stěnové působení)
Fig. 14 A segment damaged during flexural loading acting in parallel with
the segment plane 

Obr. 15 Výsledky numerické simulace vzorku podle obr. 14
Fig. 15 Results of the numerical simulation of the specimen according to Fig. 14
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a ne příliš složitých metod posuzování vláknobetonových kon-
strukcí. Je třeba respektovat značný statistický rozptyl vlastnos-
tí prvků s rozptýlenou výztuží a stanovit vhodné spolehlivostní
faktory. V současné době vznikají dokumenty upravující návr-
hové postupy jak pro běžné vláknobetonové konstrukce (např.
Model code 2010 [2]), tak i pro vysokohodnotné kompozity
typu UHPC [9], [10].

9. ZÁVĚR

Vláknobeton se ukazuje jako vhodný materiál pro aplikace
v tunelovém stavitelství. Interakce horninového masivu a vlák-
nobetonového ostění poskytuje spolehlivý a ekonomický
nosný systém. Působení vláknobetonu závisí na kvalitě
a množství použitých vláken. Protože variabilita vláknobetonu
je velmi široká, ukazuje se jako nejvhodnější postup při návr-
hu ostění vycházet z materiálových hodnot odzkoušených na
konkrétním vláknobetonu, který byl pro realizaci vyvinut.
Numerické metody poskytují vhodný nástroj pro posuzování
napjatosti a deformací ostění. Prostor pro další vývoj lze vidět
ve vývoji výstižnějších materiálových modelů pro vláknobe-
ton. Podobně jako u ostatních stavebních konstrukcí o vhod-
nosti konkrétních řešení rozhoduje uvážlivý inženýrský pří-
stup projektanta, který by měl být schopen zhodnotit význam
jednotlivých návrhových parametrů a navrhnout správnou
koncepci řešení. Následně pak o úspěšnosti stavby rozhoduje
návrh vhodných konstrukčních detailů.
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further development can be seen in the development of more apt
material models for fibre reinforced concrete. As with other
building structures, the suitability of particular solutions is deci-
ded by judicious engineering attitude of the designer, who
should be able to assess the significance of individual design
parameters and design a correct concept for the solution.
Subsequently, the success of the construction is decided by the
design of suitable structural details. 
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Obr. 16 Ohybová zkouška části segmentu z tunelu Ejpovice
Fig. 16 Bending test on a part of the segment from the Ejpovice tunnel 
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