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PFEIFER-Hybridbeam®

i
www.hybridbeam.eu

Více podlahového prostoru Hladký stropní pohled

11 pater místo 10 Snadná montáž TZB

Velké rozpětí sloupů

Eliminace rušivých průvlaků

Rychlejší postup výstavby

EKO €

 Inovace prostřednictvím
 •  Ideální kombinace tří odpovídajících materiálů
 • Bez viditelných průvlaků
 • Nenarušený podhled
 •  Vysoký stupeň prefabrikace – spřahující stavební 

dílec připravený pro montáž
 •  Použití ve všech možných stropních konstrukcí
 •  Minimální spotřeba materiálů betonu a oceli díky 

použití vysokopevnostních materiálů

 Ekonomická výhodnost
 •  Optimalizace využití budovy - více podlahové 

plochy
 • Rychlá a bezprůvlaková montáž
 • Snížení betonářských prací na stavbě
 • Volný prostor pro TZB
 • Flexibilní postup montáží
 • Zkrácení doby výstavby

 Bezpečnost díky
 •  Národní technické posouzení Ústavu pozemního 

stavitelství ITB
 •  Vysoká torzní a ohybová tuhost již během 

montáže
 •  Optimální protikorozní a protipožární ochrana
 • Certifi kovaná výroba podle EN 1090
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PFEIFER-Hybridbeam®

Stropní průvlak vyrobený 
z vysokopevnostních materiálů

Myšlenka

Koncept

Výpočet/kalkulace

Technický efekt = výhoda

Spřažená betonová konstrukce umožňuje o 70% vyšší zatížení než běžné
železobetonové nosníky stejné geometrie.

Ocelový profil Betonářská výztuž Beton Spřažená konstrukce

GHB  – Vlastní tíha Hybridbeamu
GS  – Vlastní tíha stropní desky + 
  montážní zatížení
MEd(g)  – Návrhový ohybový moment 
  od vlastní tíhy ve fázi montáže
MEd(q)  – Návrhový ohybový moment 
  od nahodilého zatížení 
  v provozním stavu

GHBGS

MEd(g)

MEd(q)

GS
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 Spodní pásnice
 Stěna
 Otvor v nosníku = prostup
 Spřahující trny

 Betonářská výztuž
 Betonový průřez
 Elastomerové ložisko
 Betonové zazubení

PFEIFER-Hybridbeam® BHM
Ekonomika
•  Připraveno k montáži, kompletní spřažený stavební 

dílec, vyrobeno z materiálů s extrémně vysokou 
pevností

•  Velké rozpětí stropní desky (standardní velikost 
12 m, na požádání je možný větší rozpětí)

• Minimalizace betonářských prací na stavbě
•  Žádné pomocné podpěry ve fázi montáž
•  Rychlá a snadná montáž, vlevo a vpravo 

na spodní pásnici

Inovace
• Nízká konstrukční výška, hladký pohled
•  Spřažení pomocí výztuže přidané do prostupů 

v nosníku
•  Zaručená nízká vlastní tíha, díky lehké stropní 

konstrukci
•  Snadné řešení pro volné prostory

Účinnost/efektivita
• Malý průhyb během provozní fáze
•  Spojení ke sloupům nebo stěnám s vysokou 

nosností
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PFEIFER-Hybridbeam® BHM

Spřažený nosník PFEIFER-Hybrid-
 beam® je prefabrikovaný nosný prvek, 
používaný jako skrytý průvlak 
konstrukce pro realizaci štíhlých 
stropních konstrukcí (integrovaných 
stropů s malou konstrukční výškou). 
Spřažený nosník jako středový nosník 
je označen symbolem BHM. 
V základním provedení se nosníky 
PFEIFER-Hybridbeam® přizpůsobují 
výšce stropní desky.

PFEIFER-Hybridbeam® BHM slouží 
jako nosník ve stropní konstrukci pro 
oboustranné uložení stropního panelu. 
Umožňuje okamžitou montáž stropních 
konstrukcí po umístění nosníků na 
stěny nebo sloupy. Prostupy v bočních 
stěnách nosníku se používají 
pro spřažení stropní konstrukce 
pomocí příční výztuže.

Materiál:

Ocel S460N, BST B500B

Vysokopevnostní beton C 60/75

Hybridbeam lze použít i s jinými rozměry.

Středový nosník BHM

Hybridbeam®

ts ts

Typ Objednací číslo B
[mm]

Bc
[mm]

Bf
[mm]

Hc
[mm]

hs
[mm]

tf
[mm]

ts
[mm]

Do
[mm]

BHM 20-200 05.360.20200.00 492  ÷  616 200  ÷  240 140  ÷  220 200  ÷  260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHM 20-250 05.360.20250.00 542  ÷  666 250  ÷  290 140  ÷  220 200  ÷  260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHM 20-300 05.360.20300.00 592  ÷  716 300  ÷  340 140  ÷  220 200  ÷  260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHM 27-300 05.360.27300.00 592  ÷  716 300  ÷  340 140  ÷  220 270  ÷  310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 8 60
BHM 27-350 05.360.27350.00 642  ÷  766 350  ÷  390 140  ÷  220 270  ÷  310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 8 60
BHM 27-400 05.360.27400.00 692  ÷  820 400  ÷  440 140  ÷  220 270  ÷  310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 10 60
BHM 32-350 05.360.32350.00 706  ÷  850 350  ÷  390 170  ÷  250 320  ÷  390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHM 32-400 05.360.32400.00 756  ÷  900 400  ÷  440 170  ÷  250 320  ÷  390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHM 32-450 05.360.32450.00 806  ÷  950 450  ÷  490 170  ÷  250 320  ÷  390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHM 40-400 05.360.40400.00 756  ÷  900 400  ÷  440 170  ÷  250 400  ÷  440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 40-450 05.360.40450.00 806  ÷  950 450  ÷  490 170  ÷  250 400  ÷  440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 40-500 05.360.40500.00   856  ÷  1000 500  ÷  540 170  ÷  250 400  ÷  440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 45-400 05.360.45400.00 756  ÷  900 400  ÷  440 170  ÷  250 450  ÷  490 300  ÷  325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 45-450 05.360.45450.00 806  ÷  950 450  ÷  490 170  ÷  250 450  ÷  490 300  ÷  325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 45-500 05.360.45500.00   856  ÷  1000 500  ÷  540 170  ÷  250 450  ÷  490 300  ÷  325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 50-500 05.360.50500.00   856  ÷  1000 500  ÷  540 170  ÷  250 500  ÷  540 300  ÷  350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 50-550 05.360.50550.00   906  ÷  1050 550  ÷  590 170  ÷  250 500  ÷  540 300  ÷  350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHM 50-650 05.360.50650.00 1006  ÷  1150 650  ÷  690 170  ÷  250 500  ÷  540 300  ÷  350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
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Výhody na okraji stropní konstrukce
•  Připraveno k montáži, kompletní spřažený stavební 

dílec, vyrobeno z materiálů s extrémně vysokou 
pevností

• Minimalizace betonářských prací na stavbě
• Vysoká torzní tuhost

Výhody montáže
•  Bez podpory při jednostranném zatížení
•  Bednění okraje desky není nutné

PFEIFER-Hybridbeam® BHR

 Spodní pásnice
 Stěna
 Otvor v nosníku = prostup
 Spřahující trny

 Betonářská výztuž
 Betonový průřez
 Elastomerové ložisko
 Betonové zazubení
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PFEIFER-Hybridbeam® BHR

Spřažený nosník PFEIFER-Hybrid-
 beam® je prefabrikovaný nosný 
prvek používaný jako skrytý průvlak 
konstrukce pro realizaci štíhlých 
stropních konstrukcí (integrovaných 
stropů s malou konstrukční výškou). 
Obvodový nosník BHR má 
jednostranně vyčnívající spodní 
pásnici, která slouží k podepření 

stropní konstrukce. Umožňuje 
okamžitou montáž stropní konstrukce 
po umístění nosníků na sloupy 
nebo stěny.
Prostupy umístěné v bočních stěnách 
nosníku se používají pro spřažení 
se stropní konstrukcí pomocí příčné 
výztuže.

Materiál:

Ocel S460N, BST B500B

Vysokopevnostní beton C 60/75

Hybridbeam lze použít i s jinými rozměry.

Obvodový nosník BHR

Hybridbeam®

ts

Typ Objednací číslo B
[mm]

Bc
[mm]

Bf
[mm]

Hc
[mm]

hs
[mm]

tf
[mm]

ts
[mm]

Do
[mm]

BHR 20-200 05.360.20200.01 372  ÷  496 200  ÷  240 140  ÷  220 200  ÷  260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHR 20-250 05.360.20250.01 422  ÷  546 250  ÷  290 140  ÷  220 200  ÷  260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHR 20-300 05.360.20300.01 472  ÷  596 300  ÷  340 140  ÷  220 200  ÷  260 160 12 ÷ 20 6 ÷ 8 50
BHR 27-300 05.360.27300.01 472  ÷  596 300  ÷  340 140  ÷  220 270  ÷  310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 8 60
BHR 27-350 05.360.27350.01 522  ÷  646 350  ÷  390 140  ÷  220 270  ÷  310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 8 60
BHR 27-400 05.360.27400.01 572  ÷  700 400  ÷  440 140  ÷  220 270  ÷  310 205 12 ÷ 20 6 ÷ 10 60
BHR 32-350 05.360.32350.01 556  ÷  700 350  ÷  390 170  ÷  250 320  ÷  390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHR 32-400 05.360.32400.01 606  ÷  750 400  ÷  440 170  ÷  250 320  ÷  390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHR 32-450 05.360.32450.01 656  ÷  800 450  ÷  490 170  ÷  250 320  ÷  390 255 12 ÷ 20 8 ÷ 20 60
BHR 40-400 05.360.40400.01 656  ÷  750 400  ÷  440 170  ÷  250 400  ÷  440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 40-450 05.360.40450.01 806  ÷  800 450  ÷  490 170  ÷  250 400  ÷  440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 40-500 05.360.40500.01 706  ÷  850 500  ÷  540 170  ÷  250 400  ÷  440 300 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 45-400 05.360.45400.01 606  ÷  750 400  ÷  440 170  ÷  250 450  ÷  490 300  ÷  325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 45-450 05.360.45450.01 656  ÷  800 450  ÷  490 170  ÷  250 450  ÷  490 300  ÷  325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 45-500 05.360.45500.01 706  ÷  850 500  ÷  540 170  ÷  250 450  ÷  490 300  ÷  325 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 50-500 05.360.50500.01 706  ÷  850 500  ÷  540 170  ÷  250 500  ÷  540 300  ÷  350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 50-550 05.360.50550.01 756  ÷  900 550  ÷  590 170  ÷  250 500  ÷  540 300  ÷  350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
BHR 50-650 05.360.50650.01   856  ÷  1000 650  ÷  690 170  ÷  250 500  ÷  540 300  ÷  350 12 ÷ 30 8 ÷ 20 60
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Použití Hybridbeam®

Hybridbeam® lze použít jako podporu nosných stropních konstrukcí (obr. 1) 
s obzvláště vysokou nosností. Je umístěn na sloupech nebo konzolách 
a slouží k podepření bočně jednosměrně pnutých stropních desek, jako jsou 
např. předpjaté dutinové panely. Je tvořen ocelovým profilem se spřahujícími 
trny, výztužným košem a betonem s vysokou pevností. Spřažení nosníku 
se stropním panelem se provádí pomocí výztuže, která se protáhne skrz 

Extrémně vysoká torzní tuhost Hybridbeamu® umožňuje obzvláště 
jednoduchou instalaci, při níž může být uložení stropních desek běžně 
provedeno bez pomocných podpěr pod Hybridbeam® a bez zvláštního 

montážního postupu, jak je znázorněno na obrázku 4. Díky tomu je montáž 
snadná, levná a rychlá! To platí jak pro plochu stropu s Hybridbeamem® BHM, 
tak pro obvodovou oblast s Hybridbeam® BHR.

Obrázek 1: 
Konstrukční systém 
s Hybridbeamem® jako 
průvlakem pro stropní desku

Obrázek 2: Jednosměrně pnutý Hybridbeam® na konzolách 
sloupů

Obrázek 3: Příčný řez Hybridbeamem® vyplněným betonem 
a výztužným košem s uloženými dutinovými panely se zalitým 
meziprostorem

prostupy do dutin dutinových panelů. Pak Hybridbeam spolu se spolupůsobící 
šířkou stropu působí jako stabilní stropní nosník.
Stropní konstrukce jsou typicky jednosměrně pnuté kolmo na jednosměrně 
pnutých nosnících. Hybridbeam slouží jako stropní nosník mezi podpěrami 
na sloupech (obr. 2) nebo stěnách. Na ně se ukládají jednosměrně pnuté 
stropní desky.

Obrázek 4 a: Montáž bez přídavných podpěr hlav sloupů



9

A B C ED

© 2017 copyright PFEIFER. Technické změny a chyby jsou vyhrazeny. Verze 2017 / 12-1-CZ.

Pro identifikaci na staveništi je každý Hybridbeam® označen odpovídajícím 
způsobem (obr. 5). Hybridbeam® s předpjatými dutinovými stropními panely 
(obr. 6) a se všemi ostatními železobetonovými spřaženými stropními deska-
mi, jako jsou filigrany (obr.7), spřažení ocelobetonové desky, spřažené 

dřevobetonové desky nebo dokonce monolitické desky. Podrobné ilustrace lze 
nalézt také v části Montáž (strana 18 a 19), které jsou označený odpovídajícím 
způsobem (obr. 5).

Obrázek 6: Strop z předpjatých 
dutinových panelů (meziprostor 
a prostupy vyplněny betonem)

Obrázek 7: Stropní 
konstrukce z filigranů 
a dobetonávky

Obrázek 8: Masivní deska 
se ztraceným bedněním 
z trapézového plechu

Obrázek 10: Spřažení betonové 
desky s dřevěnými trámy

Obrázek 9: Strop jako 
monolitická deska

Obrázek 5: Označení Hybridbeamu®

Obrázek 4 b: Hybrideam® čelní pohled

A –  BH =  PFEIFER-Hybridbe-
am®, plus doplnění:

 M = Středový nosník
 R = Obvodový nosník, 
B – Výška nosníku [cm]

C –  Šířka nosníku (měřeno mezi 
stěnami) [mm]

D – Verze
E – Délka nosníku [cm]

Prefabrikovaná 
a monolitická deska

Monolitická deska
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Obrázek 11: Požární ochrana nosníku R60–R120

1 –  Protipožární nátěr nebo 
sádrokarton s tloušťkou 
10–20 mm

2 –  Elastomerová ložiska 
s minerální vatou o šířce 
nejméně 30 mm

Únosnost Hybridbeam®

Vlastnosti a únosnost

Podmínky použití

Požární odolnost

Důležitou podmínkou pro dosažení vysoké únosnosti Hybridbeamu® je jeho 
spřažení se stropní deskou ve fázi užívání. Pro tento účel se použije smykové 
výztuže prostrčené skrz prostupy v nosnících, které se zalijí betonem tak, 
aby mohly být aktivovány přilehlé stropní desky. Spolupůsobící šířka stropu 
s nosníkem ve fázi užívání, závisí na množství spřahující výztuže a pevnostní 
třídě zálivkového betonu. Minimální průřez výztuže spojující strop s nosníkem 
je 226 mm2/m (obr. 12).
Smyková síla v kontaktní spáře mezi nosníkem a deskou je přenesená podle 
EN 1992-1-1:2010 na spolupůsobící náhradní průřez desky. Spolupůsobící 
šířka je určena ze zůstatku smykové síly ve spáře a tlakové síly v náhradním 
průřezu. Ta je závislá na ploše spáry a pevnostní třídě zálivkového betonu.
V důsledku toho je dosaženo nejen dalšího zvýšení únosnosti, ale také dalšího 
snížení deformace spřaženého nosníku.
Nosnost Hybridbeamu® v montážním stavu je určena pro průřez oslabený 
prostupy bez vyplnění betonem. Torzní tuhost nosníku je určena podle 

EN 1992-1-1: 2010 a EN 1993-1-1: 2009. Únosnost Hybridbeamu® 
v provozním stavu je vypočítán pro plný spřažený průřez za podmínek 
plasticity podle EN 1994-1-1, s přihlédnutím ke spolupůsobení stropních 
desek.
Po zalití spár, prostupů a montážních otvorů betonem je zajištěna torzní 
únosnost nosníku, potřebná kvůli jednostrannému ukládání stropních panelů, 
nesymetrickému zatížení v provozním stavu prostřednictvím spřahující výztuže 
s potřebnou kotevní délkou EN1992. Průřez požadované spřahující výztuže 
stanoví SUPERPOZICI průřezové plochy výztuže pro spojení desky s nosníkem 
a přenesením torzního momentu nosníku. Ohnutá smyková výztuž plní navíc 
i tzv. nouzovou funkci, to znamená v případě požáru způsobující ztrátu 
únosnosti spodní pásnice, přenáší zatížení od vlastní tíhy přes spřahující 
výztuž do nosníku bez využití spodní pásnice.

Hybridbeam® bude dodán na stavbu jako kompletní prefabrikovaný 
železobetonový dílec. Po uložení stropu, připevnění spřahující výztuže, 
zalití a vytvrdnutí montážních spojů se dosáhne plné únosnosti hybridního 
nosníku se spolupůsobící šířkou.
Přenos zatížení ze stropu do nosníku se provádí aktivací příčné výztuže. 
Stanovení potřebného množství příčné výztuže se stanoví bez uvažování 
únosnosti spodní pásnice nosníku.
V případě požáru se ztráta únosnosti pásnice nahrazuje nouzovou výztuží, 
vypočítanou podle EN 1991-1-7 (popsané v části Nouzové zesílení).

Geometrie spřaženého nosníku může být upravena během navrhování podle 
podmínek postupu výstavby po uzavření nezbytných smluv s výrobcem.
Požární odolnost nosníků je stanovena v Národním technickém posouzení 
vydaném Ústavem stavebního inženýrství ve Varšavě a pohybuje se 
mezi R60–R120. Je součástí prohlášení o shodě pro dodávaný nosník 
PFEIFER-Hybridbeam®.
Nosníky PFEIFER Hybridbeam®, které se používají na dilatačních spojích 
budovy, vyžadují zvláštní návrh díky nezbytnému oddělení stropu od nosníků 
v těchto místech.

V případě požáru má Hybridbeam® vysokou požární odolnost.
Požární odolnost spřaženého nosníků ve třídách R60–R120 je dosažena 
požárně odolným nátěrem spodní pásnice. Tloušťka vrstvy závisí na U/A 
hodnotě průřezu oceli.
Použití sádrokartonu DF jako protipožární ochrany je také možné. Tloušťka 
desky se stanoví výpočtem pro příslušný model nosníku (obrázek 11).
Požární odolnost je stanovena podle normy EN 1994-1-2. V tažené zóně 
nosníku je přídavná výztuž, která nahradí ztrátu kapacity spodní příruby 
tepelným zatížením při požáru.
Jednostranně osazený pás minerální vaty chrání elastomerové ložisko 
před teplem.
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Obrázek 12: Uspořádání smykové výztuže 
v Hybridbeamu® a stropní desce se zálivkovým betonem

Tabulka 1: Protikorozní ochrana konstrukce podle třídy prostředí

Třída prostředí Protikorozní opatření

X0 Žádný požadavek

XC1, XC2, XC3 Krytí betonem nebo nátěr

XC4, XD1, XD2, XD3 Potřebný

XS1, XS2, XS3 Potřebný

XF1, XF2, XF3, XF4 Potřebný

XA1, XA2, XA3 Potřebný

Protikorozní ochrana podle vlivu prostředí

Druhy
V běžných případech je Hybridbeam® BHM použit jako středový nosník mezi 
stejně vysoké stropní desky z dutinových panelů. Je možné i řešení 
s nadbetonávkou nad dutinové panely (obrázek 14).
Pokud jsou z dispozičních důvodů zapotřebí stropní desky rozdílných tloušťek 
doplní se snížená část o podpěrný ocelový plech (obrázek 13).

Rovněž je možné vyrobit Hybridbeam® se spřahující výztuží v horní části 
pro realizaci celoplošné monolitické spřahující betonové desky (obrázek 15).
Provedení Hybridbeam® jako okrajového nosníku BHR (viz strana 6 a 7) má 
obvykle výhodu, že svou konstrukcí zároveň plní i funkci lemovacího bednění.

Protikorozní ochrana výztuže je podle EC a třídy vlivu prostředí.

Protikorozní ochrana se týká jen vnějších nikoliv zabetonovaných částí. 
Konkrétně se jedná o spodní plochu spodní pásnice, boky spodní pásnice 
a 50 mm pás horního povrchu spodní pásnice. Tato místa jsou opatřena 
základním a vrchním zpěňujícím nátěrem zajišťující požární odolnost 
R60–R120.

Požární odolnost R30 nevyžaduje žádné speciální opatření a postačí pouze 
protikorozní ochrana v podobě základního nátěru o tloušťce 60 μm.

Ostatní, speciální resp. finální nátěry různých vlastnosti a materiálů se 
provadí podle požadavku investora, projektant, architekta nebo objednatele.

Speciální případy: 
Rozdílné výšky stropních desek → kontaktujte technické oddělení

Obrázek 14

Obrázek 15Obrázek 13

Obrázek 16: Hybridbeam® BHM při manipulaci

Zálivkový beton Smykové vyztužení

Bod otáčení dutinových panelů v případě 
ztráty únosnosti spodní pásnice BH
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Graf 1: Liniové zatížení na Hybridbeam® v závislosti na rozpětí stropní desky uložené na nosníku

Výběr a návrh Hybribeamu®

Návrh PFEIFER-Hybridbeamu®

Pro volbu Hybridbeamu® jsou potřebná technická data nebo základní 
vlastnosti navrhované stropní desky (délka Hybridbeamu®, rozpětí stropní 
desky, hodnota stálého zatížení od vlastní tíhy a ostatního stálého zatížení, 
hodnota nahodilého zatížení (obrázek 17). Rozpětí mezi nosníky je zde 
stanoveno jako efektivní rozpětí lM (osově) nebo lR (až na okraj). 
Při předběžném návrhu se musí uvažovat zatížení stropní desky (qE,d; gE,d) 
bez vlivu vlastní tíhy nosníku Hybridbeam®.

2. Závěrečný návrh Hybridbeamu®

•  Závěrečný návrh a stanovení Hybridbeamu® probíhá za spolupráce 
projektanta a technika poradenského centra PFEIFER Steel Production 
Poland a zohledňuje všechny detaily.

•  Pro tento účel je potřeba poskytnou všechny potřebné informace o projektu 
PSPP poradenskému centru.

Kontakt na poradenské centrum:
PFEIFER Steel Production Poland Sp. z o.o.
Odborný inženýr poradenského centra provádí výpočty požadovaných 
Hybridbeamů®. V případě potřeby se dotazuje na doplňující informace. 
Na základě těchto výpočtů předkládá prověřený návrh pro stanovení 
potřebného Hybridbeamu® pro účely prováděcí dokumentace. Tyto výpočty 
obdrží zákazník později na zakladě objednávky.

1. Krok: Předběžný návrh Hybridbeamu®

•  Pro jednoduché, hrubé stanovení dimenzí použijte pomocné grafy 1 až 7.
a)  Výpočet působící liniového zatížení (E1d) Hybridbeamu® se stanovuje jen 

z plošného zatížení (qE,d) a vlastní tíhy desky (g1E,d) včetně ostatního 
stálého zatížení desky (g2E,d) prostřednictvím pomocného grafu 1. 
Vlastní tíha nosníku (g3E,d) se nezohledňuje. Spolupůsobící šířka (a) 
zatěžovací plochy Hybridbeamu® se stanovují jako součet polovin rozpětí 
navazujících polí stropní desky (lM oder lR).

b)  Po určení liniového zatížení (E1d) na Hybridbeam z grafu 1 a efektivního 
rozpětí nosníku lstatBH se stanoví z grafu 2 až 7 návrhová únosnost 
Hybridbeamu® pro odpovídající výšku nosníku (odpovídající tloušťce stropní 
desky). Navrhová únosnost nosníku je znázorněna barevnými křivkami 
pro jednotlivé šířky Hybridbeamu®. Křivka zvoleného Hybridbeamu® musí 
být nad spojnicí liniového zatížení a statického rozpětí nosníku. Každý graf 
odpovídá jedné výšce nosníku. Návrhová únosnosnost takto zvoleného 
Hybridbeamu® zohledňuje kompletní liniové zatížení na nosník včetně 
vlastní tíhy nosníku a betonem zalitých prostupů (g3E,d).

První číslo v popisu Hybridbeamu® znamená výšku nosníku (v cm) a druhé 
číslo označuje šířku nosníku (v mm); např. BH 20-200 znamená Hybridbeam® 
výšky 20 cm a šířky 200 mm.
•  Pro prvotní návrh se může použít graf pro výšku středového nosníku 

i pro nosník okrajový, protože není značný rozdíl v návrhové únosnosti.

•  Na www.hybridbeam.eu si může projektant stáhnout a využívat výpočetní 
program pro předběžný návrh.

Oba postupy vedou k předběžnému návrhu správného typu Hybridbeamu®.

Obrázek 17: Statické schéma stropní desky a Hybridbeamu® se zatížením 
pro předběžný návrh
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Návrh PFEIFER-Hybridbeam®
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Návrhová únosnost zohledňuje i vlastní tíhu
nosníku a zalitých prostupů.

Graf 2: Předběžný návrh výšky a šířky Hybridbeamu® BH 20 na základě maximální návrhové únosnosti nosníku
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Návrhová únosnost zohledňuje i vlastní tíhu
nosníku a zalitých prostupů.

Graf 3: Předběžný návrh výšky a šířky Hybridbeamu® BH 27 na základě maximální návrhové únosnosti nosníku
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Výběr a návrh Hybribeamu®

Návrh PFEIFER-Hybridbeam®

Graf 4: Předběžný návrh výšky a šířky Hybridbeamu® BH 32 na základě maximální návrhové únosnosti nosníku

Graf 5: Předběžný návrh výšky a šířky Hybridbeamu® BH 40 na základě maximální návrhové únosnosti nosníku
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Návrhová únosnost zohledňuje i vlastní tíhu
nosníku a zalitých prostupů.
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Návrh PFEIFER-Hybridbeamu®
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Graf 6: Předběžný návrh výšky a šířky Hybridbeamu® BH 45 na základě maximální návrhové únosnosti nosníku

Graf 7: Předběžný návrh výšky a šířky Hybridbeamu® BH 50 na základě maximální návrhové únosnosti nosníku
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Uložení a montáž Hybridbeam®

Obrázek 18: Uložení nosníku PFEIFER-Hybridbeam®
Obrázek 19: Uložení 
na konzolu sloupu

Obrázek 21: Oboustranné uložení pomocí ocelových výsuvných žiletek 
v pouzdrech v Hybridbeamu®

Obrázek 20: Uložení 
přímo na sloup

Obrázek 22: Torzně tuhé uložení se dvěma našroubovanými žiletkami 
v Hybridbeamu®

Přímé uložení

Nepřímé uložení

Přímé uložení vzniká, pokud Hybridbeam® leží svojí spodní pásnicí na konzole 
sloupu (Obrázek 18 a 19) nebo na sloupu, resp. stěně samotné (Obrázek 20). 
Nastavení požadované polohy Hybridbeamu® je pomocí osazených podložek, 
odpovídajících velikosti a výšky, na konzolu, resp. a následně přikotven 
šroubem skrz nosník. Je několik řešení, jak se Hybridbeam® ukládá přímo 
na sloup, resp. stěnu. Sloup, resp. stěna může být prefabrikována i monolitická.

Volba zvoleného řešení závisí na Vnitřních silách v uložení, typu konstrukce 
a architektonických požadavcích. Při uložení na konzolu sloupu nebo stěny 
se nejčastěji využívá kotevních šroubů, které zaručí bezpečné přenesení 
momentového zatížení.

V případě sloupů přes více pater nebo průběžných stěn, kde nejsou vytvořeny 
konzolky v místě stropní roviny, jsou do nosníku Hybridbeam® instalovány 
kotevní ocelové meče (žiletky). Žiletky se z Hybridbeamu® vysouvají nebo 
následně přišroubovávají. Při uložení Hybridbeamu® pomocí integrovaných 
žiletek, nejsou vnitřní síly přeneseny přímo na spodní stranu prostřednictvím 
tlaku, nýbrž díky uložení v koncové části. Toto odpovídá myšlence nepřímého 
uložení.

Uložení se většinou řeší pomocí integrovaných ocelových žiletek do Hybrid-
beamu®. Žiletky jsou uloženy v pouzdrech konců nosníků Hybridbeam®, které se 
vysunou do kapes ve sloupu, resp. stěny a přenášejí tak svislou sílu v uložení.

Je možné také pevně ke stěnám nosníku přikotvit žiletky, které budou 
jednoduše přišroubovány (obrázek 22). Tomu odpovídají pouzdra ve sloupech, 

resp. stěnách. Při provedení pevně připojených žiletek na Hybridbeam® musí 
zůstat kapsy ve sloupech otevřené shora pro možnost nasunutí pených žiletek.

Kapsy jsou do sloupů, resp. stěn symetricky na vnější povrch konstrukce 
přivařeny k betonářské výztuži (Obrázek 22), tak aby požadovaná únosnost 
a poloha byla zajištěna.

Při použití dvojice žilek je možné bez ostatních opatření přenášet i torzní 
zatížení. Toto výrazně zjednodušuje montáž stropních desek. Podpory přenáší 
síly bezprostředně po osazení Hybridbeamu®.

Zalití prostupů a mezer se provádí pomocí betonové zálivky vyšší pevnosti, 
která má schopnost kompenzovat své smršťování, zajišťuje soudržnost, 
ale také protikorozní a protipožární ochranu.
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Montáž
Před zahájením montáže je nutné provést přejímku Hybridbeamu®, 
zabudovaných žiletek, pouzder, sloupů nebo stěn včetně kapes a pouzder. 
Ověření: dohody o značení v souladu s dodacími podklady a návrhem, 
umístění a stavební výšky. Jakákoliv odchylka v poloze podpor se musí 
podkladovými plechy na navrhovanou výšku vyrovnat.

V případě potřeby je možné skladovat Hybridbeam® ve dvou vrstvách nad 
sebou na zpevněné ploše (obrázek 23). Na koncích nosníků se musí použít 
měkké dřevěné proklady ve stejné půdorysné poloze. Velikost prokladů musí 
zohledňovat výrobní nadvýšení nosníků.

Obrázek 23: Uložení nosníků PFEIFER-Hybribeam® na stavbě

Obrázek 26: Osazený Hybridbeam® zajištěný kotevním šroubem se zalitými 
spárami

Obrázek 27: Hybridbeam® 
zavěšený na transportních 
kotvách PFEIFER

Obrázek 24: Zavěšení 
na PFEIFER-transportní systém 
při montáži Hybridbeam®

Obrázek 25: Zalití spár, montážních 
otvorů a podlití pásnice

Příprava pro montáž

Montáž nosníků PFEIFER-Hybridbeam®

Podle druhu systému uložení je nutné si před montáží připravit nářadí 
a pomocné prostředky:

•  Klíče na kotevní šrouby odpovídající velikosti podle prováděcí dokumentace.
•  Ocelové podkladní plechy pro jemné rektifikace od 1,2,5 a 10 mm.
•  Zálivkový beton, který kompenzuje smrštění podle požadavku projektu 

(s odpovídající pevnostní třídou, ne nižší, než je nejslabší beton v navazující 
konstrukci), pro zalití montážních spár pod pásnicí nosníku a pro spojení 
nosníku se sloupem, resp. stěnou případně kapes ve sloupech.

•  Kompresní pásku, silikonové provazce nebo VS-těsnící hadici pro zabránění 
protékání zálivkového betonu ze spár.

V přípravné fázi se doporučuje připravit úložnou plochu pro Hybridbeam® 
o cca 20 mm níže a v průběhu montáže podkladními plechy vyplnit podle 
potřeby.
Před montáží nosníku musí být montážní otvory prověřeny a případně 
vyčištěny.

Hybridbeam® se manipuluje pomocí zdvihacího zařízení odpovídající 
únosnosti a délky. Je připevněn na dvě transportní kotvy PFEIFER 
(obrázek 27) proškoleným odborným montážním personálem. Z meziskládky 
na stavbě se nosník opatrně zvedne a pomalu uloží na podpory. Vyčnívající 
závitové tyče na konzolách, resp. podporách se při ukládání prostrčí skrz 
svislé montážní otvory v Hybridbeamu®.

Následně může začít připevnění podle projektu. V Hybridbeamu® jsou k tomu 
vytvořeny odpovídající prohlubně, ve kterých je ukotvena závitová tyč pomocí 
podložky a matky. Ostatní montážní práce závisí na použitém připevnění.

Ostatní způsoby připevnění se provádí podle obrázku 19 a 20.

Prostor uložení je podle zvoleného pracovní pomůcky utěsněn a následně zalit 
betonovou zálivkou (obrázek 26).

Po montáži, zarovnání, rektifikaci a připojení požadovaného Hybridbeamu®, 
se může zahájit ukládka stropních desek podle prováděcí dokumentace. 
Potřebné spřahující vyztužení je osazeno skrz prostupy v souladu s prováděcí 
dokumentací.
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Montáž poloprefabrikovaných (filigránových) desek na Hybridbeam®

Montáž ocelobetonových spřažených (trapézových) stropních desek na Hybridbeam®

Montáž dutinových panelů pro Hybridbeam®

Montáž stropní konstrukce pro Hybridbeam®

1.  Není nutné nosník během montáže stropu dodatečně podepírat. 
Pouze v případě většího rozponu než 12 m se doporučuje prověřit, 
zda není potřeba podpěrná konstrukce (Obrázek 28).

2.  Dutinové panely se osadí na nalepené elastomerové ložisko na spodní 
pásnici (min. 40 mm).

3.  V místě uložení dutinových panelů se osadí výztuž podle předpisu výrobce 
dutinových panelů.

4.  Spáry a prostupy se zalijí jemnozrnným betonem tak, aby byly důkladně 
vyplněny všechny prostory.

Obrázek 28: Dutinové panely na Hybridbeamu®

1. Není nutné Hybridbeam® během montáže stropu dodatečně podepírat.
2.  Při montáži trapézových plechů se plechy provizorně podpírají podle 

technického návodu výrobce trapézových plechů
3.  Trapézové plechy se osadí přímo na spodní ocelovou pásnici 

Hybridbeamu®. Konce plechu jsou utěsněny polyuretanovou pěnou tak, 
aby se zabránilo protékání betonu.

4.  Spojení trapézového plechu s betonem v místě uložení se realizuje pomocí 
navařených trnů přímo na okrajovou část spodní pásnice Hybridbeamu®.

5. Osadí se betonářská výztuž skrz prostupy v Hybridbeamu®.
6.  S betonáží se začíná místě Hybridbeamu®. Beton se ukládá rovnoměrně, 

kolmo k profilování, po malých vrstvách. V místě prostupu Hybridbeamem® 
se používá jemnozrnný beton. Hutnění betonu se provádí ponorným 
vibrátorem.

Obrázek 29: Spřažená trapézová stropní deska na Hybridbeamu®

1.  Filigránové desky se podpírají podle technického předpisu výrobce. Uložení 
se provádí přímo na spodní ocelovou pásnici Hybridbeamu® (Obrázek 30).

2.  Filigránové desky jsou vyztuženy podle statického návrhu desky.
3.  Skrz prostupy Hybridbeamu® se protáhne vrchní výztuž stropní desky, 

resp. kotevní výztuže.
4.  Stropní deska se betonuje směrem od Hybridbeamu® ke středu rozpětí. 

V místě prostupu Hybridbeamem® se používá jemnozrnný beton, aby došlo 
k dobrému probetonování. Hutnění betonu se provádí ponorným vibrátorem.

Obrázek 30: Poloprefabrikovaná (filigránová) deska na Hybridbeamu®
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Montáž dřevobetonových spřažených stropních desek na Hybridbeam®

Provádění monolitických betonových stropních desek na Hybridbeam®

1.  Dřevěná konstrukce je uložena prostřednictví dřevěných trámů na spodní 
pásnici Hybridbeamu® (obrázek 31).

2. V případě potřeby je stropní deska podepřena podle montážní ho výkresu.
3.  Podle varianty provedení desky je možné použít běžné nebo ztracené 

bednění, které se osazuje přímo na dřevěné trámy. Variantou je také použití 
přímo prefabrikované betonové desky.

4.  Spřažení se provádí podle návrhu stropní desky pomocí spřahujících šroubů, 
které se připevní na dřevěné prvky.

5.  Spára mezi dřevěnou konstrukcí a Hybridbeamem® se utěsní.
6.  Podle statického návrhu desky se skrz prostupy v Hybridbeamu® protáhne 

požadovaná betonářská výztuž.
7.  V místě prostupu Hybridbeamem® se používá jemnozrnný beton, aby došlo 

k dobrému probetonování. Hutnění betonu se provádí ponorným vibrátorem.

1.  Bednění stropu se podle statiky montážně podepírá. V ideálním případě se 
bednění přiloží těsně k Hybridbeamu® tak, aby nedocházelo k protékání 
betonu.

2.  Betonářská výztuž se osadí na distanční podložky a spřahující výztuž se 
protáhne prostupy v Hybridbeamu®. V případě provedení s vyčnívajícími 
spřahujícími třmínky v horní ploše Hybridbeamu se spřahující výztuž desky 
osadí do oblasti třmínku.

3.  Betonáž desky se provadí v jednom záběru. V místě uložení a prostupu 
Hybridbeamem® se používá jemnozrnný beton, aby došlo k dobrému 
probetonování.

4. Hutnění betonu se provádí ponorným vibrátorem.

Obrázek 31: Dřevobetonová spřažená stropní deska na Hybridbeam®

Obrázek 32: Monolitická deska na Hybridbeamu®

Obrázek 33: Hybribeam® BHM připravený k expedici
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Systémy transportních kotev
Závitový systém

Systémy transportních kotev
Systém BS

Systémy transportních kotev
Systém WK/DR

Upevňovací technika
Kotva DB 682
pro trvalé zatížení

Upevňovací technika
Kotvy s pouzdrem
Poly-hmoždinky

Upevňovací technika
Montážní kotevní
systém HK

Spojovací technika
Systém patek sloupů
Systém patek stěn

Spojovací technika
Ocelové podpory
Podpory schodišť

Spojovací technika
Sendvičové kotevní systémy
Systém kotev Delta

Spojovací technika
Zemnicí systém
do betonu BEB

Vyztužovací technika
Systém VS®

Vyztužovací technika
Systém spojování
výztuží PH

Kladkové lanové
napínací prvky
Systém táhel

Vázací prostředky
(lana, řetězy, textil)

Ocelové kleštiny
do betonu
Vyrovnávací traverzy

Při vydání nové verze na stránce www.pfeifer.info
pozbývá tento dokument platnosti.
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Uvazovací systémy
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