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Popis
Oblast techniky
[0001] Vynález se týká zdiva vyztuženého pomocí vyztužovací konstrukce obsahující
rovnoběžné svazky sdružených vláken a způsobu provádění takového zdiva a také způsobu
použití této výztužné konstrukce pro zdivo.

Dosavadní stav techniky
[0002] Zdivo má vysokou pevnost v tlaku, ale omezenou pevnost v tahu. To vede k
omezením při návrhu zdiva (jako je omezená výška, omezená šířka, omezená délka zdiva) a
může dojít k trhlinám ve zdivu, pokud v něm působí tahová a/nebo smyková napětí.
Vyztužení maltového lože zdiva, například prefabrikovanou výztuží těchto maltových vrstev
pomocí ocelových výztužných sítí, je prověřená technologie umožňující zdivu přenášet větší
zatížení (například zatížení větrem) zajišťující zvýšení pevnosti a pružnosti zdiva a omezení
vzniku trhlin, které se vytváří vlivem tahových sil ve zdivu.
[0003] Konstrukční výztuž pro vyztužení maltového lože pomocí ocelových sítí (podle
definice EN 845:3) obecně obsahuje svařovanou drátěnou síť, jako například, dva podélné
dráty (pruty) spojené průběžným klikatě tvarovaným drátem (příhradový typ) nebo spojené
přímými příčnými dráty (žebříkový typ).
[0004] Prefabrikované výztuhy maltového lože zdiva mají obvykle délku přibližně 3 m,
například 2,70 m nebo 3,05 m. Tyto poměrně dlouhé délky určují způsob dopravy,
skladování a manipulace při provádění konstrukce.
[0005] Pro zajištění průběžné výztuže a zamezení slabých míst ve vyztuženém zdivu je
nezbytné a běžně prováděné zajištění přesahu sousedních prefabrikovaných výztužných
prvků pro maltová lože ve zdivu. Tento přesah vede k vyšší spotřebě materiálu, protože se
vyžaduje dvojnásobné množství materiálu v zónách přesahu.
Mimoto, jelikož přesahy mezi sousedními výztuhami maltového lože nesmí být umístěny v
místech velkého zatížení, nebo v místech, kde se mění rozměry v dané části konstrukce
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(například při změně výšky nebo tloušťky stěny), provádění vyztužení maltového lože může
být v takovýchto částech zdiva komplikované.
US-A-874,881 popisuje zdivo vyztužené dvěma výztužnými kabely, které jsou vzájemně
propojeny drátěným táhlem.
Popis vynálezu
[0006] Předmětem a cílem předloženého vynálezu je poskytnout zlepšení vyztužených
zděných konstrukcí vyvarováním se nedostatků uvedených v dosavadním stavu techniky.
Druhým cílem představovaného vynálezu je provedení výztužné konstrukce pro zdivo, která
by se mohla jednoduše srolovat a rozvinout.
Dalším záměrem vynálezu je provést konstrukci výztuže pro zdivo, která v rozvinutí zůstává
rovná, čímž další preventivní opatření pro zajištění vodorovné polohy výztužné konstrukce ve
zdivu se zdají nadbytečnými.
Dalším cílem vynálezu je poskytnout výztužnou konstrukci zdiva, kterou bude možné
provádět v rolích velkých délek.
Dalším záměrem je poskytnout výztužnou konstrukci pro zdivo, která umožní snadnou
manipulaci, například pro využití a pokládku na staveništi.
Dalším cílem představovaného vynálezu je provést výztužnou konstrukci zdiva, která umožní
minimalizovat množství přesahů mezi sousedními konstrukcemi.
A ještě dalším cílem předloženého vynálezu je poskytnout výztužnou konstrukci s minimální
tloušťkou, dovolující jednoduché umístění ve spárách (například v lepených spárách nebo
maltových spárách).
[0007] S ohledem na prezentovaný vynález, pro vyztužení zdiva podle nároku se
předpokládá nejméně jedna výztužná konstrukce. Zdivo obsahuje množství vrstev cihelných
bloků a spár mezi dvěma sousedícími cihelnými vrstvami. Předpokládá se, že vyztužení zdiva
sestává nejméně ze dvou svazků sdružených kovových vláken. Výztužná konstrukce zdiva
má délkový směr. Svazky sdružených kovových vláken jsou orientovány rovnoběžně nebo v
podstatě rovnoběžně ve směru délkového rozměru konstrukce vyztužení zdiva. Vlákna mají
pevnost v tahu přibližně 1000 MPa, průměr vlákna je v rozmezí mezi 0,1 a 1,0 mm.
Množství vláken se pohybuje mezi 2 a 12. Svazky sdružených kovových vláken jsou drženy
v rovnoběžné nebo v podstatě rovnoběžné pozici, což znamená, že alespoň jedno vlákno
svazku tvoří stehy.
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[0008] Konstrukce vyztužení maltového lože je definovaná jako výztužná konstrukce, která
je prefabrikovaná pro zabudování do spáry mezi vrstvami zdiva.
[0009] Konstrukce pro vyztužení zdiva má délku L a šířku W, s tím, že L je větší než W.
[0010] Výraz „rovnoběžné“ nebo „v podstatě rovnoběžné“ znamená, že hlavní osy svazku
sdružených kovových výztuh jsou navzájem rovnoběžné nebo v podstatě rovnoběžné.
„V podstatě rovnoběžné“ znamená, že zde mohou být určité odchylky z rovnoběžné pozice.
Avšak pokud existuje odchylka, tak tato odchylka od rovnoběžné pozice je buď malá, nebo
nepodstatná.
Malá odchylka znamená odchylku menší než 5 stupňů a pokud možno menší jak 3 stupně
nebo i menší než 1,5 stupňů.
[0011] Svazky sdružených kovových vláken pro konstrukci vyztužení zdiva, podle
uváděného vynálezu, jsou rovnoběžné nebo v podstatě rovnoběžné v celé délce konstrukce
vyztužení zdiva. Tyto spletence nejsou vzájemně propletené nebo propojené.
[0012] Přinejmenším jedno vlákno drží svazek sdružených kovových výztužných vláken v
jejich rovnoběžné nebo v podstatě rovnoběžné pozici a zajišťuje, že tyto svazky sdružených
kovových vláken jsou upevněny v jejich rovnoběžných nebo v podstatě rovnoběžných
pozicích a to během výroby, skladování, dopravy zabudování a využití této konstrukce
vyztužení zdiva.
PŘÍZOVÉ VLÁKNO
[0013] Přízové vlákno je tvořeno nejlépe textilním přízovým vláknem.
Pro účely tohoto vynálezu se „vláknem“ myslí jakékoliv vlákno, drátek, nitka, výztuha,
vícevláknový svazek, dostatečně dlouhý a vhodný pro použití pro výrobu textilií. Vlákno oje
tvořeno například přízí, nevinutou přízí, jednotlivým vláknem (nití z jednoho nekonečného
vlákna) krouceným nebo bez kroucení, úzkými proužky materiálů kroucenými nebo bez
kroucení, určenými pro použití do textilií.
Alespoň jedno přízové vlákno by mělo obsahovat přírodní materiál, syntetický materiál nebo
kov nebo kovovou slitinu. Přírodní materiály jsou například z bavlny. Doporučované
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syntetické materiály jsou polyamid polyether sulfonu, polyvinyl alkohol a polypropylen.
Také lze uvažovat o skelných vláknech.
Upřednostňované kovy nebo kovové slitiny zahrnují ocel jako je nízkouhlíková ocel,
vysokouhlíková ocel nebo nerezová ocel.
[0014] Nejlépe, pokud přízové vlákno použité v konstrukci pro konstrukci vyztužení zdiva je
vhodné pro použití v textilní výrobě, jako je šití, stehování, pletení, vyšívání a tkaní. Vhodné
je vlákno pro textilní výrobu a zvláště pro šití, pletení nebo vyšívání a, pokud možno, vlákno
ohebné. Nejlépe, pokud alespoň jedno přízové vlákno se může ohýbat v poloměru zakřivení
menším než 5 krát průměr tohoto vlákna.
Zcela nejlépe je, pokud alespoň jedno vlákno se může ohýbat v poloměru zakřivení menším
než 4 krát průměr tohoto vlákna, méně než 2 krát průměr vlákna, nebo dokonce méně než
průměr tohoto vlákna.
Kromě toho, vhodné vlákno je takové, které by drželo a zajišťovalo svazek sdružených
kovových vláken v jejich vzájemně rovnoběžné pozici nebo ve vzájemné, v podstatě
rovnoběžné pozici.
Je zřejmé, že nejlépe použité vlákno dovoluje udržovat ohebnost konstrukce, aby konstrukce
se mohla jednoduše srolovat a rozvinout.
[0015] Konstrukce vyztužení zdiva, podle tohoto představovaného vynálezu, může sestávat z
jednoho vlákna nebo několika vláken. Několik vláken je například v rozsahu mezi 1 a 100;
například v rozsahu mezi 1 a 50, například 10.
[0016] Sdružení vláken podle tohoto představovaného vynálezu sestává ze konstrukcí, ve
kterých alespoň jedno vlákno tvoří stehy - sešívá.
[0017] Pro konstrukce ze sdružených vláken platí, že alespoň jedno vlákno je sešívá. Stehy
drží svazek sdružených kovových vláken v jejich vzájemně rovnoběžné nebo ve vzájemně v
podstatě rovnoběžné pozici v konstrukci. Tyto stehy se pokud možno provádí okolo celého
svazku sdružených kovových vláken. Stehy se nejlépe provádí nejméně jedním způsobem
vybraným, podle technik stehování, pletení nebo vyšívání.
Příklady konstrukcí této první skupiny zahrnují textilní konstrukce obsahující svazky
sdružených kovových vláken a alespoň jedno přízového vlákna, jako jsou pletené konstrukce
nebo vyšívané konstrukce.
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[0018] Další příklady konstrukcí prvního typu sestávající ze svazku sdružených kovových
vláken, které jsou spojeny s podkladní vrstvou stehováním.
Svazky sdružených kovových vláken mohou například být spojené s podkladem stehováním,
pletením nebo vyšíváním.
Za podklad lze považovat jakoukoliv podkladní vrstvu dovolující spojení nebo začlenění
svazku sdružených vláken do tohoto podkladu.
Podklad by měl sestávat z kovového materiálu, nekovového materiálu nebo z kombinací
obou, kovového a nekovového materiálu. Příklady podkladů zahrnují tkané konstrukce,
netkané konstrukce, tenké vrstvy, proužky, fólie, síťoviny, mřížoviny nebo pěnové materiály.
Za netkané podklady lze považovat podklady vyráběné technologií vpichováním, působením
vody, zvlákňováním a pojením, kladením při tlaku a podtlaku, hydrodynamickým procesem
nebo protlačováním.
Upřednostňované jsou fólie a mřížoviny získávané procesem protlačování, například fólie a
mřížoviny z polypropylenu, polyetylenu, polyamidu, polyesteru, nebo polyuretanu.
Doporučují se kovové podklady z kovových mřížovin nebo kovových sítí, například ocelové
mřížoviny nebo ocelové sítě. Podklad může utvářet otevřenou konstrukci nebo eventuálně
uzavřenou konstrukci. Podklad mající otevřenou konstrukci má výhodu v tom, že je
propustný pro lepidlo nebo maltu při kladení do zdiva. Navíc otevřené konstrukce mají menší
hmotnost a jsou pružnější. Podklady z nekovových materiálů jsou například ze skla, uhlíku
nebo polymerních materiálů. Upřednostňují se polymerní materiály obsahující polyester,
polyamid, polypropylen, polyetylen, polyvinyl alkohol, polyuretan, polyether sulfonu nebo
jakékoliv jejich kombinace. Za kovové podklady lze považovat například podklady vyrobené
z ocelových drátů, jako jsou sítě nebo mřížoviny.
[0019] Další příklady této první skupiny obsahují textilní konstrukce, jako jsou pletené nebo
všívané konstrukce spojované s podkladem.
Odborný termín 'spojený' by měl být chápán v širší souvislosti, aby se zahrnuly všechny
možné způsoby, kterými se svazky sdružených vláken spojují s podkladem. Pro účel tohoto
vynálezu spojování zahrnuje napojování, připojování, vázání, lepení, …
Svazky sdružených vláken mohou být párovány, připojovány, vázány, lepeny k podkladu
jakýmikoliv doposud známými technickými postupy. Doporučované jsou techniky zahrnující
stehování, pletení, vyšívání, lepení, svařování, tavení a vrstvení – laminování.
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[0020] SVAZKY SDRUŽENÝCH VLÁKEN
Pro tento účel tohoto vynálezu s „svazkem sdružených kovových vláken“ je myšlena
jakákoliv jednotka nebo množství kovových vláken, které se sestavují nebo sdružují nějakým
způsobem pro vytvoření uvedené jednotky nebo uvedené skupiny.
Kovová vlákna svazku sdružených vláken se mohou spojovat nebo sdružovat jakýmkoliv
známým technickým procesem, například kroucením, vytvářením svazkových kabelů,
vytvářením svazků-chomáčů, lepením, svařováním, balením, …
Příklady svazků sdružených kovových vláken obsahujících svazek rovnoběžných nebo v
podstatě rovnoběžných kovových vláken mohou být v případě vláken, která jsou společně
svinutá, například vytvořením kabelů nebo svazků jako jsou svazky kabelů, šňůry nebo
provazce.
[0021] První skupina upřednostňovaných svazků sdružených kovových vláken obsahuje
provazce, například jednopramenné provazce nebo mnohopramenné provazce. Konstrukce
pro ztužení zdiva obsahující tyto provazce, jako svazky sdružených vláken, mají výhodu v
tom, že se mohou jednoduše srolovat a rozvinout. Navíc konstrukce pro vyztužení zdiva
obsahující provazce se v rozvinutí ukládají ve vodorovné poloze. Mimoto, že se konstrukce
vyztužení zdiva obsahující provazce ukládají ve vodorovné poloze, pokud jsou rozvinuté,
zůstávají v této pozici bez požadavků na dodatečná opatření nebo kroky vedoucí k dosažení
nebo udržování této vodorovné pozice.
[0022] Druhá skupina upřednostňovaných svazků sdružených kovových vláken obsahuje
svazky rovnoběžných kovových vláken. Konstrukce vyztužení zdiva obsahující svazky druhé
skupiny mají výhodu v tom, že je lze snadno srolovat a rozvinout, a že takové konstrukce
vyztužení zdiva se pokládají ve vodorovné poloze po rozvinutí a zůstávají v této rovné pozici
bez požadavků na dodatečná opatření nebo kroky vedoucí k udržování této vodorovné pozice.
Vedle požadavku na to, aby byly ohebnými, mají umožňovat, aby výztužná konstrukce
zůstávala ve vodorovné poloze po rozvinutí. Svazky obsahující kovová vlákna v
rovnoběžných pozicích mohly by mít výhodu v tom, že mají omezenou tloušťku, protože
všechna vlákna se mohou umísťovat vedle sebe.
[0023] Množství vláken ve svazku se pohybuje mezi 2 a 12.
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[0024] KOVOVÁ VLÁKNA
Za kovová vlákna se mohou považovat tažená kovová vlákna jakéhokoliv typu. Jakýkoliv
kov se může použít pro provádění kovových vláken. Nejlépe je, když kovová vlákna sestávají
z ocelových vláken. Ocel může obsahovat například vysokouhlíkové ocelové slitiny,
nízkouhlíkové ocelové slitiny nebo slitiny z nerezové oceli. Kovová vlákna mají pevnost v
tahu vyšší jak 1000 MPa, například vyšší než 1500 MPa nebo vyšší jak 2000 MPa.
[0025] Kovová vlákna mají průměr mezi 0,1 a 1 mm, jako například mezi 0,2 a 0,5 mm,
například 0,25; 0,33; 0,37; 0,38 nebo 0,45 mm.
[0026] Všechna kovová vlákna svazku sdružených vláken mohou mít stejný průměr.
Popřípadě svazek sdružených vláken může obsahovat vlákna různých průměrů.
[0027] Svazek sdružených vláken může obsahovat jeden typ vláken. Všechna vlákna svazku
vláken mají například stejný průměr a stejné složení. Eventuálně, svazek sdružených vláken
může obsahovat různé průměry a/nebo různá složení. Svazek sdružených vláken může
například obsahovat nekovová vlákna vedle vláken kovových.
Příklady nekovových vláken obsahujících uhlík nebo vlákna na bázi uhlíku nebo přízová
vlákna, polymerní vlákna nebo polymerní přízová vlákna, jako jsou vlákna nebo přízová
vlákna vyráběná z polyamidu, polyetylenu, polypropylenu nebo polyesteru. Také se mohou
uvažovat skleněná vlákna nebo pramence skleněných vláken.
[0028] Svazky přednostně mají kruhový nebo značně kruhový průřez, ačkoliv svazky s
jinými průřezy, jako ploché svazky nebo svazky se čtvercovým nebo značně čtvercovým
průřezem nebo mající obdélníkový nebo značně obdélníkový průřez mohou být také
zvažovány.
[0029] Svazky mohou být neobalené (nepotahované) nebo obalované prostřednictvím
vhodných povrchových úprav a povlaků, například protikorozním povlakem. Vhodné
povrchové úpravy zahrnují kovové povlaky, jako jsou povlaky obsahující zinek nebo
zinkovou slitinu nebo polymerní povlaky. Příklady kovových povlaků nebo povlaků z
kovových slitin zahrnují zinkové povlaky a povlaky ze zinkové slitiny, například povlaky ze
slitiny zinek-mosaz nebo zinek-hliník nebo povlaky ze slitiny zinek–hliník–hořčík. Další
vhodný povlak ze zinkové slitiny je ze slitiny obsahující 2 až 10 % Al a 0,1 až 0,4 %
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vzácných prvků jako jsou La a/nebo Ce. Příklady polymerních povlaků zahrnují polymetylen,
polypropylen, polyester, polyvinyl chlorid nebo epoxid.
[0030] Osobě znalé současného stavu technického poznání je jasné, že povrchové úpravy,
jako jsou protikorozní povlaky, se mohou nanášet na vlákna. Ačkoliv je také možné, že se
povlak nanese na svazek sdružených vláken.
[0031] POČET SVAZKŮ
Konstrukce vyztužení zdiva podle prezentovaného vynálezu obsahuje nejméně dva svazky
sdružených vláken. V zásadě zde není omezení v počtu svazků sdružených vláken.
Přednostně počet svazků sdružených vláken se pohybuje v rozsahu mezi 2 a 500, například
mezi 4 a 300. Počet svazků sdružených vláken je například 10, 20, 50, 100, 200 nebo 300.
[0032] Pokud možno, různé svazky konstrukce vyztužení zdiva podle prezentovaného
vynálezu se umísťují odděleně.

Vzdálenost mezi sousedními svazky se může měnit v

širokém rozsahu, vzdálenost mezi sousedními svazky je například větší než 1 mm a menší
než 80 cm. Vzdálenost mezi sousedními svazky je například v rozsahu mezi 1 mm a 10 cm,
například 5 mm, 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm nebo 8 cm.
Pro mnoho využití se upřednostňuje minimální vzdálenost mezi sousedními svazky, což vede
v důsledku k lepšímu uložení svazků v maltě nebo v lepidle.
[0033] Vzdálenost mezi sousedními svazky může být stejná po celé šířce konstrukce
vyztužení zdiva. Eventuálně, může být upřednostňováno, že vzdálenost mezi sousedními
svazky je menší v některých částech konstrukce vyztužení zdiva, například in částech, kde je
velké zatížení. Vzdálenost mezi sousedními svazky může například být menší na venkovních
stranách konstrukce vyztužení zdiva v porovnání se vzdáleností mezi sousedními svazky ve
střední pozici konstrukce vyztužení zdiva.
[0034] Konstrukce vyztužení zdiva podle prezentovaného vynálezu může sestávat z jednoho
typu svazků sdružených kovových vláken. Všechny svazky sdružených kovových vláken
mají například stejný počet kovových vláken, stejnou konstrukci a zahrnují stejný materiál.
Alternativně konstrukce vyztužení zdiva obsahuje množinu různých typů svazků sdružených
kovových vláken, například svazky sdružených kovových vláken mající různý počet vláken,
různou pletencovou stavbu nebo jsou vyrobeny z různých materiálů.
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[0035] Díky velké ohebnosti konstrukce vyztužení zdiva, tato konstrukce se může jednoduše
srolovat a rozvinout. Nadto, pokud je tato konstrukce vyztužení zdiva rozvinutá, zůstává ve
vodorovné pozici bez požadavků na dodatečná opatření nebo kroky vedoucí k dosažení
vodorovné pozice. To umožňuje jednoduché použití na staveništi. Konstrukce vyztužení
zdiva se může rozvinout na zděné konstrukci, například na vrstvě cihel nebo bloků.
Konstrukce vyztužení zdiva se může snadno řezat na požadovanou délku. Jako konstrukce
vyztužení zdiva může být provedena na velké délky, množství přesahů mezi sousedními
konstrukcemi

vyztužení

zdiva

se

podstatně

sníží

v

porovnání

s

konstrukcemi

prefabrikovaného vyztužení ložných spár zdiva, které jsou známé ze současného stavu
techniky. Další výhodou konstrukce vyztužení zdiva podle prezentovaného vynálezu je
minimální tloušťka konstrukce vyztužení zdiva umožňující jednoduché umístění ve spárách
(například v lepených spárách nebo v maltových spárách).
[0036] Konstrukce vyztužení zdiva může mít otevřenou konstrukci nebo eventuálně
uzavřenou konstrukci. Konstrukce vyztužení zdiva mající otevřenou konstrukci má výhodu v
tom, že je propustná pro lepidlo nebo maltu. Navíc otevřené konstrukce mají nižší hmotnost a
lepší ohebnost.
[0037] Preferovaná konstrukce vyztužení zdiva sestává z kovu, například z oceli. Pokud
konstrukce vyztužení zdiva sestává z jednoho materiálu, může to zjednodušit recyklaci
konstrukce vyztužení zdiva nebo zdiva s konstrukcí vyztužení zdiva. Příklady konstrukce
vyztužení zdiva obsahující ocel zahrnují
‐

ocelové spletence spojované s ocelovým podkladem, například ocelové spletence

spojované s ocelovou sítí ocelovým spřádaným vláknem.
[0038] S ohledem na další aspekt prezentovaného vynálezu způsob provádění zdiva dle výše
uvedeného je stanovena.
Tento způsob sestává z těchto kroků:
‐

zhotovení nejméně dvou svazků sdružených vláken;

‐

výroba konstrukce vyztužení zdiva sestávajících z uvedených nejméně ze dvou

svazků sdružených vláken v rovnoběžných nebo v podstatě rovnoběžných směrech podél
délkového rozměru uvedené konstrukce, uváděných svazků sdružených kovových vláken,
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které jsou drženy v uvedené konstrukci v rovnoběžné nebo v podstatě rovnoběžné pozici
pomocí alespoň jednoho přízového vlákna.
[0039] Dle doporučeného způsobu provádění konstrukce vyztužení zdiva, se tato konstrukce
vytváří stehováním, pletením, nebo všíváním. Nejméně jedno přízové vlákno tedy formuje
stehy, aby držely svazky sdružených kovových vláken v jejich vzájemně rovnoběžných, nebo
ve vzájemně v podstatě rovnoběžných pozicích.
[0040] Svazky sdružených kovových vláken a nejméně jednoho přízového vlákna mohou
tvořit konstrukci vyztužení zdiva, to jest stehováním, pletením nebo vyšíváním konstrukce
obsahující svazek sdružených kovových vláken a nejméně jednoho přízového vlákna.
Eventuálně svazky sdružených kovových vláken se propojují nebo spojují s podkladem
prošíváním. Svazky sdružených kovových vláken se mohou propojovat nebo spojovat s
podkladem stehováním, pletením nebo vyšíváním. Je jasné, že prošívaná, pletená nebo
vyšívaná konstrukce se může spojovat nebo propojovat s podkladem, například prošíváním,
vplétáním, vyšíváním, lepením, svařováním, tavením nebo laminováním.
[0041] Je jasné, že další součásti, jako jsou přízová vlákna, mohou být obsažené ve směru
tkalcovské osnovy vedle shluků sdružených kovových vláken. Podobně ve směru útkové
příze mohou být další součásti, jako jsou svazky sdružených kovových vláken vedle alespoň
jednoho přízového vlákna.
[0042] Podle ještě dalšího aspektu současného vynálezu je poskytnut způsob instalování
výše popsané konstrukce vyztužení zdiva. Tento způsob instalování konstrukce vyztužení
zdiva zahrnuje tyto kroky:
‐

realizace zdiva sestávajícího z alespoň jedné vrstvy bloků nebo cihel;

‐

rozvinutí konstrukce vyztužení zdiva, jak bylo výše popsáno a pokud se požaduje,

nařezání konstrukce vyztužení zdiva na požadovanou délku;
‐

uložení zmíněné konstrukce vyztužení zdiva do spáry (například do malty nebo do

lepené spáry) na horní povrch poslední vrstvy bloků nebo cihel;
‐

provedení následující vrstvy bloků nebo cihel on zmíněnou spáru.
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[0043] Konstrukce vyztužení zdiva se může umístit do zmíněných spár, jedna po druhé, do



Ekvivalentní průměr přízového vlákna nebo vlákna: průměr imaginárního přízového

vrstvy malty nebo lepidla na horním povrchu poslední vrstvy bloků nebo cihel a následně

vlákna nebo vlákna má kruhový příčný průřez, který má povrch stejný jako povrchová plocha

využít pro vyztužení zdiva.

jednotlivého přízového vlákna nebo vlákna.

Eventuálně, konstrukce vyztužení zdiva se může instalovat do zmíněné spáry
použitím konstrukce vyztužení zdiva na horní povrch poslední vrstvy bloků nebo cihel a
následně použitím malty nebo lepidla na konstrukci vyztužení zdiva. Ještě dalším způsobem
se první vrstva malty nebo lepidla nanese na horní povrch poslední vrstvy bloků nebo cihel,
konstrukce vyztužení zdiva se použije na konstrukci vyztužení zdiva, následně se nanese
druhá vrstva malty nebo lepidla na konstrukci vyztužení zdiva.

[0048] Obrázek 1 ukazuje provedení konstrukce vyztužení zdiva 200 podle představeného
vynálezu. Konstrukce vyztužení zdiva 200 tvoří spletenou konstrukci. Spletená konstrukce
200 vytváří shluky sdružených vláken 202 jako podpůrná vlákna. Shluky sdružených vláken
202 vytváří například ocelové spletence obsahující 3 vlákna o průměru 0,48 mm, dohromady
stočené (3x0,48 mm). Další vhodný ocelový spletenec obsahuje pletenec s jedním vnitřním
vláknem o průměru 0,6 mm a 5 vláken o průměru 0,73 mm kolem tohoto vnitřního vlákna

[0044] Spáry ve zdivu mohou zahrnovat maltové spáry nebo lepené spáry.

(0,6+5x0,73 mm).
V alternativním provedení shluky sdružených vláken 202 vytváří rovnoběžná nebo v
podstatě rovnoběžná vlákna, například svazek 12 rovnoběžných nebo v podstatě
rovnoběžných vláken.

Stručný popis Obrázků a Schémat
[0045] Vynález bude nyní popsán detailněji s odkazy na přiložené obrázky, prostřednictvím

Konstrukce dále obsahuje přízové vlákno 204 a přízové vlákno 206 pro udržení svazku
sdružených kovových vláken v jejich vzájemně rovnoběžných nebo v podstatě rovnoběžných
pozicích. Přízové vlákno 204 je například mnohovláknitý spřádaný provazec, nejlépe z

kterých
‐

Obrázek 1 je zobrazením konstrukce vyztužení zdiva obsahující pletenou konstrukci;

‐

Obrázek 2 je zobrazením konstrukce vyztužení zdiva obsahující rovnoběžné shluky

sdružených vláken přistehované k podkladu.

polyamidu, polyether sulfonu, polyvinyl alkoholu nebo polypropylenu. Tento spřádaný
provazec 204 může být také tvořen kovovým spřádaným vláknem, například ocelovým
spřádaným vláknem.
Přízové vlákno 206 spojuje sousední svazky sdružených vláken 202. Toto monovláknité

Způsob(y) provedení vynálezu

přízové vlákno 206 je pokud možno nejlépe z polyamidu, polyetheru sulfonu, polyvinyl
alkoholu nebo polypropylenu. Přízové vlákno 206 může také tvořit kovové spřádané vlákno,

[0046] Představený vynález bude popsán s ohledem na konkrétní provedení a s odkazem na

například ocelové spřádané vlákno.

jisté nákresy, ale tento vynález tímto není omezen, ale pouze jen nároky. Popsané nákresy
jsou pouze schématické a nejsou omezující. Velikosti některých prvků mohou být v
nákresech přehnaně zvětšené a nejsou nakresleny v měřítku a to z ilustrativních důvodů.
Rozměry a relativní rozměry nekorespondují s rozměry skutečného provedení vynálezu.

[0049] Obrázek 2 je ukázkou konstrukce vyztužení zdiva 300 tvořenou rovnoběžnými shluky
sdružených vláken 302 přistehovanými k podkladu 310 pomocí spřádaného vlákna 304.
Shluky sdružených vláken 302 vytváří ocelové pletence nebo shluky rovnoběžných vláken.
Spřádané vlákno 304 vytváří stehy k propojení ocelového pletence k podkladu 310. Podklad

[0047] Následující termíny jsou uvedeny pouze pro lepší porozumění tohoto vynálezu:


Zdivo: všechny systémy budovy, které se provádí zděním z bloků, například z

kamene, jílu nebo betonu, jsou spárované například maltou nebo lepidlem. Provádí se do
podoby, například stěn, sloupů, oblouků, nosníků nebo kupolí;

310 je tvořen například tkanou nebo netkanou polymerní konstrukcí.
V doporučeném provedení tento spletenec tvoří ocelový pletenec, který je přistehován k
polymernímu podkladu, například k netkanému polyether sulfonu podkladu pomocí
spřádaného vlákna z polyether sulfonu, nebo k extrudované polypropylenové mřížce (35 g/m2
mající síť 6x6 mm) pomocí polypropylenového spřádaného vlákna.

13

V dalším doporučeném provedení spletence tvoří ocelové pletence přistehované ke
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Patentové nároky

kovovému podkladu, například ocelové síti nebo ocelové mřížce pomocí kovového
spřádaného vlákna, například ocelového spřádaného vlákna. Taková konstrukce zcela sestává
z jednoho materiálu, zejména kov (ocel) je jednodušší recyklovat v porovnání s konstrukcemi
obsahujícími množství různých materiálů.

1.

Zdivo vyztužené pomocí alespoň jedné konstrukce (200) vyztužení zdiva, zmíněné

zdivo obsahuje množství vrstev z bloků nebo cihel a spár mezi dvěma sousedními vrstvami
cihel, kde alespoň jedna spára uvedeného zdiva je vyztužena pomocí zmíněné konstrukce
(200) vytužení zdiva, zmíněná konstrukce vyztužení zdiva má podélný směr, zmíněná
konstrukce vyztužení zdiva obsahuje nejméně dva svazky sdružených kovových vláken
(202), zmíněné svazky sdružených kovových vláken jsou orientovány rovnoběžně nebo v
podstatě rovnoběžně ve zmíněném podélném směru uvedené konstrukce vyztužení zdiva,
vyznačující se tím, že
uvedená vlákna mají pevnost v tahu nad 1000 MPa, uvedená vlákna mají průměr vlákna v
rozsahu mezi 0,1 mm a 1,0 mm, počet vláken se pohybuje v rozsahu od 2 do 12,
zmíněné svazky sdružených kovových vláken jsou drženy ve zmíněné konstrukci v uvedené
rovnoběžné nebo v podstatě rovnoběžné pozici pomocí alespoň jednoho přízového vlákna
(204, 206), uvedené alespoň jedno přízové vlákno (204, 206) vytváří stehování.
2. Zdivo dle nároku 1, kde zmíněná spára je buď maltová spára, nebo lepená spára.
3. Zdivo podle nároku 2, kde zmíněné stehování je tvořeno prošitím, pletením nebo
vyšíváním.
4. Vyztužení zdiva podle nároku 1, kde zmíněné svazky se spojují s podkladem pomocí
stehování.
5. Zdivo podle jakéhokoliv z nároků 1 až 4, kde zmíněné alespoň jedno přízové vlákno
zahrnuje textilní přízové vlákno (204, 206).
6. Zdivo dle jakéhokoliv z předchozích nároků, kde uvedená kovová vlákna zahrnují ocelová
vlákna.
7. Konstrukce vyztužení zdiva dle jakéhokoliv z předchozích nároků, kde zmíněné svazky
sdružených kovových vláken (202) zahrnují rovnoběžná nebo v podstatě rovnoběžná kovová
vlákna.
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8. Konstrukce vyztužení zdiva podle jakéhokoliv z nároků 1 až 7, kde zmíněné svazky
sdružených kovových vláken (202) tvoří kovová vlákna, která jsou společně zkroucená.
9. Způsob provádění zdiva, jak bylo definováno ve kterémkoliv z nároků 1 až 8, přičemž
zmíněný způsob zahrnuje tyto kroky:
‐

zhotovení alespoň dvou svazků sdružených kovových vláken (202);

‐

výrobu konstrukce (200) obsahující zmíněné alespoň dva svazky sdružených

kovových vláken (202), zmíněné svazky kovových vláken jsou orientované rovnoběžně nebo
v podstatě rovnoběžně v uvedeném délkovém směru zmiňované konstrukce vyztužení zdiva,
uvedené svazky sdružených kovových vláken jsou drženy v uvedené konstrukci ve zmíněné
rovnoběžné nebo v podstatě rovnoběžné pozici pomocí nejméně jednoho přízového vlákna
(204, 206).
10. Způsob provedení zdiva dle nároku 9, kde se zmíněná konstrukce vytváří stehováním,
pletením nebo vyšíváním.

Obr. 1

11. Způsob provedení zdiva podle nároku 9, zahrnující spojení zmíněné konstrukce (200) s
podkladem pomocí zmíněného stehování.
12. Způsob instalování konstrukce vyztužení zdiva ve zdivu jak bylo definováno v
kterémkoliv z nároků 1 až 8, přičemž zmíněný způsob zahrnuje tyto kroky
‐

provedení zdiva obsahujícího alespoň jednu vrstvu bloků nebo cihel;

‐

rozvinutí konstrukce (200) vyztužení zdiva, jak byla definována v kterémkoliv z

nároků 1 až 8;
‐

instalaci zmíněné konstrukce vyztužení zdiva (200) ve spáře na horním povrchu

poslední vrstvy bloků nebo cihel;
‐

provedení další vrstvy bloků nebo cihel na zmíněnou spáru.

Obr. 2

