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Tento protokol můŽe být reprodukován jedině celý, jeho část pouze s písemným

laboratoře' Výsledky zkoušek se týkají výhradně předmětu zkoušky. Veškerá porovnání

s požadovanými hodnotami jsou uvedena mimo rámec akreditace dle Čsru rru 45oo1.

souhlasem zkušební

naměřených hodnot



Čvur v Praze, Fskulta stavební* Experimentalní centrum, akreditavanú labaratoř, Thúkurova 7, 166 29 Praha 6

Č. protokalu: 21Ú234l2al"4 Datum: Vl/2Ú14

Výsledl<y a vyhodnocení Zkoušek
Stanovení duktility zdiva bylo provedeno následně: Pro každý zatěžovaný vzorek byla vypočtena hodnota

zatěžovací síly F, která odpovídala hodnotě napětí vtažených vláknech 400 kPa. Z pracovního diagramu

zatěžovaného vzorku byla identifikována hodnota deformace vzorku w1, odpovídající této síle a hodnota

deformace při kolapsu vzorku u/2. Duktilita ó byla vypočtena jako poměr těchto hodnot, tedy ó = wz/Wl.

Vypočtené hodnoty duktility zděných vzorků jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Zatéžování rovnoběŽně se spárou

Průměrná duktilita při zatěžování rovnoběžně se spárou byla stanovena 5,75, nejmenší hodnota 4,42'

Průměrná duktilita při zatěžování kolmo na spáru byla stanovena hodnota 10,2

Vzorek č. Síla při 400 kPa

lkNl

Deformace při

400 kPa [mm]

Deformace při

kolapsu [mm]

Duktilita [-]

1 3r,25 7,8L 39,63 5,07

2 3L,25 6,76 29,86 4,42

3 31_,25 8,11 55,00 6,78

4 31,,25 8,84 54,I2 6,12

5 31-,25 8,48 54,04 6,37

ZatěŽování kolmo na spáru

Vzorek č. Síla při 400 kPa

lkNl

Deformace při

400 kPa [mm]

Deformace při

kolapsu [mm]

Duktilita I l

T 26,66 Nezměřeno

2 26,66 2,58 26,52 r0,28

3 26,66 2,OO 28,1,4 14,o7

4 26,66 2,35 26,35 1"1,,21,

J.1,85, nejmenší


