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Abstrakt 
 

Předkládaná disertační práce se zaměřuje, jak již samotný název napovídá, na analýzu 

napjatostních aspektů kvazikřehkého lomu. To jest lomu kompozitních materiálů 

s cementovou matricí (jako je beton, malta, omítky apod.), keramiky a dalších kompozitů. 

V práci použité metody vycházejí z teorie víceparametrové lineární elastické lomové 

mechaniky, která vyzdvihuje důležitost zahrnutí více členů tzv. Williamsovy řady, 

aproximující pole napětí a posunů v tělese s trhlinou, do prováděných lomových analýz. 

K určování hodnot koeficientů členů této řady, jejíž přepočtené tvarové funkce figurují ve 

většině provedených napjatostních analýz, je zde používána tzv. přeurčitá metoda. Dalším 

prostředkem řešení je nelineární lomová mechanika, zastoupená zejména modelem kohezivní 

trhliny, respektive modelem pásu trhlin implementovaném v sw. ATENA. K zpětné 

rekonstrukci napjatosti v tělesech s trhlinou slouží aplikace ReFraPro. Analytická část práce 

se zabývá různými aspekty lomové zkoušky štípáním klínem – od okrajových podmínek, přes 

různé možnosti uzlových výběrů (potřebné jako vstupní veličiny pro přeurčitou metodu) až 

k speciální (pokročilé) zautomatizované analýze numerického modelu. Zvláštní kapitolu tvoří 

atypické zkušební konfigurace, vyvinuté pro nastavení různé hladiny stísnění napětí  

a deformace za čelem šířící se trhliny. Jejich studie i detailní analýzy rozkrývají velké 

množství užitečných informací využitelných pro reálné experimenty. Zpětná rekonstrukce 

pole napětí osvětluje vhodnost výběru uzlových konfigurací jako vstupů pro proceduru 

k určení aproximace polí u čela trhliny a poukazuje na otázku nutnosti použití 

víceparametrové lineární elastické lomové mechaniky pro určité lomové analýzy těles 

z kvazikřehkých materiálů. Práce je na závěr doplněna analýzou lomové zkoušky 

excentrickým tahem na tělesech s modifikovanými okrajovými podmínkami. 
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Abstract 
 

The presented dissertation thesis is focused, as the title suggests, on the analysis of stress state 

aspects of quasi-brittle fracture. That means the fracture of composite materials with cement 

matrix (such as concrete, mortar, plaster, etc.), ceramics and other composites. Used methods 

are based on the theory of multi-parameter linear elastic fracture mechanics, which highlights 

the importance of considering of several initial terms of Williams power series, approximating 

the stress and displacement fields in a cracked body, within conducted fracture analyses. 

Determination of values of coefficients of terms of this series, recalculated into the shape 

functions serving in most of the conducted stress state analyses, is performed via the so called 

over-deterministic method. Another tool for the problem solving is nonlinear fracture 

mechanics, represented primarily by the cohesive crack model, namely the crack band model 

implemented in the used ATENA software. For the backward reconstruction of stress field in 

the cracked bodies the application ReFraPro is used. The analytical part deals with various 

aspects of wedge-splitting test – from the boundary conditions, though various possibilities of 

nodal selection (required as input variables for the over-deterministic method) up to the 

advanced (automated) analysis of numerical model. Special chapter includes atypical test 

specimens designed for adjusting of various levels of constraint of stress and deformation at 

the propagating crack tip. The study of this geometry and also the subsequent detail analysis 

reveals important information for real experiments. Backward reconstruction of stress field 

presents analysis on suitable possibilities of nodal selections as inputs into the procedure of 

approximation of the crack tip fields and answers the question of the necessity of application 

of the multi-parameter linear elastic fracture mechanics for certain fracture analyses of 

specimens from quasi-brittle materials. The thesis is further completed with an analysis of 

modified specimens designed for compact tension test. 
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1  ÚVOD 

Název disertační práce – Napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – představuje cestu, kterou 

se autor (ve spolupráci s širším kolektivem) vydává vstříc problematice poškození zejména 

kvazikřehkých materiálů. Poškození je obecný pojem, který představuje lokalizovanou 

deformaci tělesa (s možným následkem negativního charakteru, čili porušení); v této práci, 

v závislosti na použitém přístupu, se uvažuje ostrá trhlina či kohezivní zóna. Logickou snahou 

je předejít tomuto poškození nebo v případě rekognoskace takové poškození identifikovat, 

lokalizovat jeho polohu a blíže určit jeho rozsah či jinak charakterizovat. A právě k tomu je 

důležitá analýza řešeného problému. 

Disertační práce se zaměřuje na porušení lomem, což je ucelený pojem, který není 

žádnou novinkou. Nýbrž odvětvím, které se vyvinulo v první polovině 20. století (některá 

literatura dokonce upozorňuje na pokusy Leonarda da Vinciho s železnými dráty), aby (mimo 

jiné) vysvětlilo problematické nehody a katastrofy objektů inženýrských zájmů. Na své pouti 

dějinami doznalo mnoho poznatků, změn i přístupů. Má tedy výzkum na poli lomové 

mechaniky ještě smysl? Rozhodně ano, jak uvádějí např. ekonomické ukazatele. Výzkum 

z roku 1983 ukázal, že roční náklady v USA v roce 1978 vykázané na poškození lomem 

představují 119 miliard dolarů (4% hrubého národního produktu). Tato částka mohla být 

redukována o 35 miliard dolarů jen aplikováním známých lomových přístupů. A co více! 

Bylo predikováno, že při dalším lomově mechanickém výzkumu se dá tato částka redukovat 

o dalších 28 miliard dolarů (Anderson 2005). Nejinak je tomu i v dnešní době, kdy se dá 

očekávat velký přínos pokročilého výzkumu. Ušetřená nezanedbatelná částka se dá využít i na 

jiné projekty, ať už sociálního, či jiného charakteru. Pro zajímavost, roční světová spotřeba 

oceli v roce 1995 představovala 730 mil. tun, spotřeba betonu 950 mil. tun (KVM 1995). 

V době hospodářské krize (pro stavitelství od roku 2008) spotřeba přirozeně klesla, ale 

posledním trendem pro rok 2015 je prognóza ekonomů o stabilním růstu výroby a spotřeby 

jako celku. 

 Lomová mechanika kovových materiálů je pro jejich vlastnosti (homogenní, duktilní, 

houževnaté) řešena do velké hloubky, nicméně i tam je mnoho nevyřešených problémů. Pro 

kvazikřehké materiály, jako je beton (nehomogenní materiál s proměnou strukturou), je tato 

úroveň poznání mnohem plytčí a zde už hrají roli i jiné aspekty (nehomogenita, nelinearita, 

reologické jevy, rozdílné vlastnosti při módu zatížení, apod.). Přístupy, jak dosáhnout vyššího 

poznání v tomto směru výzkumu jsou různé. Tato práce si klade za cíl je prozkoumat 
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z hlediska energetické náročnosti lomového procesu a zejména charakterizace napjatosti 

v kvazikřehkých konstrukcích či tělesech, porušovaných trhlinami. 

 

Disertační práce po tomto úvodu navazuje kapitolou č. 2, která se zabývá popisem současného 

stavu řešené problematiky z hlediska metod a přístupů pro popis napjatosti v tělesech 

s trhlinou. Následuje 3. kapitola, která vytyčuje cíle této práce. Poté jsou shrnuty základní 

metody použité při provedených analýzách, jde o kapitolu č. 4. Zde je uveden podrobný popis 

uvažovaných studií. Hlavní výsledky a zjištěné přínosy popisují dvě následující kapitoly, jež 

jsou rozděleny dle přístupu k řešení. Kapitola č. 5 se zabývá napjatostními aspekty z hlediska 

lineární elastické lomové mechaniky a kapitola č. 6 řeší problematiku při použití modelu 

kohezivní trhliny. Navazuje závěr práce, seznam použité literatury, publikační činnosti autora 

a jeho curriculum vitae. 
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2  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Lomová mechanika kvazikřehkých materiálů – obecné poznámky 

Současný stav řešené problematiky, shrnuté v této práci, je v přímé souvislosti s lomovou 

mechanikou. Ta je do hloubky popsána v mnoha stěžejních učebnicích světově uznávaných 

autorů (Anderson 2005, Bažant & Planas 1998, Karihaloo 1995, Kumar & Barai 2011, Shah 

et al. 1995, van Mier 1997 apod. Sumarizace pro kvazikřehký lom např. ve Veselý 2004), 

proto zde bude zmíněno jen pár základních milníků. 

 Prací Inglise z 1913 o napjatosti v okolí eliptického otvoru v nekonečně velké stěně 

(chápáno jako rovinný útvar), se nechal inspirovat zakladatel lomové mechaniky Griffith 

v roce 1921 (Griffith 1921). Důsledek nekonečně velkého napětí ve vrcholech otvoru (trhliny) 

na jeho stabilitu se pokusil řešit energeticky a vytvořil kritérium porušení, které znamená, že 

trhlina v tělese se bude šířit za předpokladu, že množství energie dostupné (dodávané) 

dosáhne potřebného množství. Veličina známá jako hnací síla trhliny G je porovnávána 

s veličinou nazvanou odpor proti šíření trhliny R. Byly tak položeny základy teorie lineární 

elastické lomové mechaniky (LELM), která byla od svého počátku platná jen pro ideálně 

křehké materiály. Plasticita za vrcholem trhliny pro další materiály byla prozkoumána 

v souvislosti s haváriemi válečných lodí, během 2. světové války (Williams & Ellinger 1953). 

Změna výrobní technologie z nýtových na svařované ocelové spoje vedla k velkým 

ekonomickým výhodám. Avšak na úkor porušení obrovských úseků lodí křehkým lomem. 

Hledalo se vysvětlení a doposud nemalé ekonomické prostředky byly vynaloženy na 

eliminování případných poruch v inženýrské praxi (zejména letecké inženýrství). Podoba 

LEFM byla ustálena Irwinem a následně Orowanem v roce 1955. V roce 1957 publikuje Irwin 

koncept faktoru intenzity napětí K (Irwin 1957), který je ve své podstatě používaný dodnes. 

Matematické vyjádření napjatosti a deformací pro stěnu v okolí trhliny publikoval Williams 

v roce 1957 (Williams 1957). Dalším rozšířením energetického přístupu byl v roce 1960 

koncept R-křivek (Irwin 1960) a následně v roce 1968 Riceův J-integrál (Rice 1968), který je 

zobecněním G a je účinným prostředkem pro elasticko-plastickou lomovou mechaniku pro 

analýzu tažných materiálů. 

 Od 70. let 20. století se lomová mechanika pomyslně rozdělila. Jak bylo 

poznamenáno, LELM je účinným nástrojem zejména pro velmi křehké materiály. Z důvodu 

značných odlišností chování kvazikřehkých materiálů (jako beton, některé keramiky apod.) 
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způsobených zejména oblastí za čelem trhliny bylo nutné přistupovat k tomuto problému 

jiným způsobem. A to pomocí modelů nelineárního chování materiálů, které uvažují 

s existencí tzv. lomové procesní zóny (LPZ).  

 Jedním z těchto přístupů je model kohezivní trhliny – napětí mezi líci trhliny 

v procesní zóně je nenulové a je stále přenášeno až do kritického otevření líců trhliny. První 

kohezivní model byl již v roce 1959 publikovaný Barenblattem (Barenblatt 1959). 

Následovaly další, např. Dugdale v roce 1960 (Dugdale 1960). Model fiktivní trhliny 

Hillerborga z 1976 (Hillerborg et al. 1976) již uvažuje konfiguraci bez iniciační trhliny 

a úspěšně vystihuje provedené experimenty. Nelineární lomové modely založené na 

kohezivním chování trhliny jsou schopny predikovat konstrukční odezvu od stádia zatěžování 

neporušené konstrukce až po její kolaps způsobený rozšířením porušení skrz celý namáhaný 

průřez. Jsou implementovány nejčastěji do výpočetních nástrojů založených na metodě 

konečných prvků (MKP, Zinkiewicz 1977), ale lze se setkat s jejich implementací do 

diskrétních modelů (např. Schlangen & van Mier 1992, Bolander et al. 1999). 

 Modely ekvivalentní trhliny řeší neelastickou oblast protažením původní trhliny o jistý 

efektivní přírůstek a zároveň „zelastičněním“ řešené konstrukce. Patří sem model o dvou 

parametrech Jenqa a Shaha z 1985 (Jenq & Shah 1985), Bažantův model vlivu velikosti od 

roku 1984 (Bažant 1984), model efektivní trhliny Nallathambiho a Karihalooa z 1986 

(Nallathambi & Karihaloo 1986) a jiné. 

 K napjatostním přístupům se řadí lomový model dvojí-K (Reinhard & Xu 1999), který 

je založený na konceptu, který kombinuje působení kohezivních sil na líc efektivní trhliny 

a kritérium rozvoje trhliny založené na faktoru intenzity napětí K. 

 Z teorií založených na mechanice kontinua je potřeba vyzvednout model pásu trhlin 

Bažanta, vyvíjený od 70. a 80. Let (Bažant & Oh 1983), který se také řadí mezi modely 

kohezivní trhliny. 

 Obecně existuje mnoho rozličných teorií a přístupů pro popis lomového chování 

kvazikřehkých materiálů, které se dostávaly v určitá časová období do popředí zájmu. 

Samotný Bažant (Bažant & Planas 1998) označuje lomový přístup k návrhu betonových 

konstrukcí jako třetí revoluci v jejím celkovém vývoji (po elastické a plastické analýze). 
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2.2 Lomová procesní zóna jako příčina kvazikřehkého lomu  

Při zjednodušení zkoumaného kvazikřehkého materiálu na určitou objemovou (respektive 

plošnou) jednotku (ať už na mikro nebo makro úrovni) se dopouštíme různých zjednodušení 

vedoucích ke komplikacím, které souvisejí s velikostí, tvarem a okrajovými podmínkami 

vyšetřované konstrukce, respektive rozsahem zóny, ve které dochází k porušení, jež je 

příčinou výše zmíněných efektů. Z hlediska určování hodnot parametrů výše popsaných 

lomových modelů jde pak o souvislost s tvarem a velikostí zkušebního tělesa a dále pak 

s okrajovými podmínkami během samotného testu. 

 Tyto problémy se běžně označují termíny jako vliv velikosti (size effect), vliv tvaru 

(shape effect) a vliv volných okrajů tělesa (boundary effect) (Bažant & Planas 1998, Bažant 

1996, Duan et al. 2003, Duan et al. 2007, Hu & Duan 2004, Karihaloo et al. 2003a). 

Interpretace lomových parametrů prostřednictvím standardních zkušebních metod (vyjma 

Bažantovu metodu založenou na SEM – RILEM 1990) nijak nezohledňuje uvedené 

problémy/efekty. Jak je tedy eliminovat? 

 Odpovědí a zároveň řešením pro kvazikřehké materiály může být zohlednění vlivu 

samotné lomové procesní zóny (LPZ) vyvíjející se u čela trhliny v zatěžovaném tělese. Tedy 

místa, kde dochází k tahovému změkčení materiálu, které má za následek změnu vlastností 

materiálu (skrze mechanismy jako např. mikropraskání, přemosťování a větvení trhlin, atd.) 

(např. Bažant & Planas 1998, Karihaloo 1995, Kumar & Barai 2011, Shah et al. 1995, van 

Mier 1997). V případě kvazikřehkých materiálů není velikost této zóny zanedbatelná 

v porovnání s rozměry konstrukce a procesy, které se v LPZ odehrávají, se dají zjednodušeně 

popsat jako vznik mikrotrhlin, iniciace makrotrhliny a její postupné šíření (Karihaloo 1995, 

Veselý 2004). Kvantifikace množství disipované energie v rozsahu LPZ (případně jeho 

vztažení přímo k objemu zóny) se jeví jako klíčové (Veselý et al. 2009, Veselý & Frantík 

2014). Z předchozího logicky vyplývá, že popis zóny a její případné modelování musí být 

podpořeno přesným popisem polí napětí a deformace ve větší vzdálenosti od místa trhliny. 

Proto je navržen (a pro určité problémy i aplikován, viz Ayatollahi & Akbardoost 2012, Berto 

& Lazzarin 2013, Karihallo 1999) přístup využití víceparametrové lomové mechaniky, která 

na základě znalosti většího počtu členů tzv. Williamsova rozvoje (Williams 1957) – respektive 

přepočítaných tvarových funkcí (odpovídajícím danému zkušebnímu tělesu) – popisuje pole 

napětí a deformací ve vzdálenějším okolí od vrcholu trhliny. Výzkum pole napětí je tedy 

důležitý především z hlediska napjatostního popisu LPZ. 
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2.3 Podrobný popis napětí v tělese s trhlinou 

Jedním z prvních přístupů k postižení polí napětí (a deformací) pro ostrou trhlinu byl článek 

Westergaard 1939 popisující je skrze funkci komplexní proměnné. Byla vyvinuta polo 

inverzní technika, která byla následně použita samotným Irwinem a zobecněna 

(zjednodušena) do jednoho konstantního členu – již zmíněného faktoru intenzity napětí K. 

Následovala práce Williams 1957, která problém řešila odlišným způsobem (viz kapitola 4.1), 

avšak výsledky byly zcela identické s Irwinovým řešením při použití jednoho členu 

Williamsovy řady. Za zmínku v této souvislosti stojí i práce Muskhelishvili 1933, obsahující 

matematické řešení problémů spojených s elasticitou a řešením singulárních problémů. 

 Byla to právě práce Ayatollahi & Nejati 2010, která představila tzv. metodu 

přeurčitosti (viz dále) pro určení hodnot koeficientů Williamsova rozvoje. Autoři spočítali 

koeficienty rozvoje jak pro zatěžovací mód I, II, tak i pro mix-mód (viz dále v kapitole 4); 

zkoumali konvergenci řady nejen v závislosti na počtu vybraných uzlů, ale i jejich vzdálenosti 

od vrcholu trhliny. Počet koeficientů Williamsovy řady omezili v této práci číslem pět pro 

různé typy těles. 

 Více parametrový popis napětí a deformací pro tělesa s trhlinou řeší v poslední době 

práce autorky Malíkové (dříve Šestákové), které analyzují konvergenci řady a rekonstrukci 

pole napětí v závislosti na počtu členů Williamsova rozvoje, získané pomocí zmíněné 

přeurčité metody (Šestáková 2013, Malíková & Veselý 2014), mimo jiné i parametrické 

závislosti geometrie zkušebního tělesa na řešení pole napětí pro zatěžovací mix-mód 

(Malíková 2015). 

 Dalším přístupem k popisu pole napětí (respektive deformace) jsou práce Hello et al. 

2012 a Hello et al. 2013. Autoři určují vyšší členy Williamsova rozvoje pro konečnou trhlinu 

v nekonečné stěně pomocí tzv. Laurentových řad (mocninných řad s komplexní funkcí, 

užitečné pro popis chování těles v místě singularit). 

 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že o aktuálnosti tématu postižení polí u čela trhliny svědčí 

i pořádání specializovaných setkání světových odborníků (např. workshop s názvem 

IJFatigue & FFEMS Joint Congress – Characterisation of Crack Tip Stress Fields, jehož 

výstupem je časopis v mezinárodně uznávané databázi).  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že téma této disertační práce je hodné aktuální pozornosti! 
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3  CÍLE PRÁCE 

Stěžejním cílem disertační práce je především zpřesnění metod pro určování lomových 

parametrů kvazikřehkých materiálů, které jsou na rozdíl od materiálů křehkých a elasto-

plastických specifické svým složením (ve stavebnictví zejména cementové kompozity, tj. 

samotná cementová pasta, frakce kameniva, příměsi apod.). 

 Určení hodnot koeficientů členů Williamsova mocninného rozvoje (nebo tvarových 

funkcí) pro relevantní zkušební geometrii je jedním z hlavních cílů této disertační práce, která 

je tak rozčleněna do mnoha cílů dílčích. Počínaje okrajovými podmínkami pro zkušební těleso 

v typických i atypických konfiguracích, přes aplikaci tzv. přeurčité metody (pro určení 

zmíněných hodnot koeficientů Williamsova rozvoje), optimalizaci jejích vstupů v závislosti 

např. na místě, vzdálenosti i rozložení výběru uzlů ve výpočtových modelech atd. Přesnosti 

popisu pole napětí a deformací je věnováno nemalé úsilí, a to tak, že zde prováděná 

rekonstrukce těchto polí je srovnávána s experimentálními výsledky, dostupnými z literatury. 

Dále bude vytvořena automatická procedura pro určení hodnot výše uvedených koeficientů, 

resp. tvarových funkcí. Je zkoumána přesnost aproximace regresními polynomy pro 

rekonstrukci pole napětí.  

Dalším významným cílem je průzkum rozsahu LPZ a úrovně stísnění pro atypická 

zkušební tělesa různých konfigurací i okrajových podmínek prostřednictvím numerických 

simulací v softwaru, který umožňuje sledování porušení konstrukce (či konstrukčního prvku) 

prostřednictvím modelu kohezivní trhliny. V poslední řadě boudou analyzovány vhodné 

modifikace zkušebních konfigurací tělesa pro možnost experimentálního testování. 

 

Výše uvedené cíle disertační práce se dají shrnout do několika bodů setříděných podle 

použitého přístupu k analýze. 

Cíle dosahované pomocí poznatků lineární elastické lomové mechaniky: 

• vyšetření vlivu různých okrajových podmínek na řešení pole napětí prostřednictvím 

tvarových funkcí (či členů Williamsova rozvoje) ve zkušebních tělesech pro test 

štípáním klínem, 

• postižení rozdílů při určování polí u čela trhliny ve variantách rovinné úlohy (rovinná 

deformace a napjatost), 
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• vyjádření přesnosti tvarových funkcí (respektive členů Williamsova rozvoje) 

s ohledem na vzdálenost, počet vrstev a počtu vybraných uzlů sítě konečněprvkového 

výpočtového modelu, odhad optimálního množství vyšších členů; 

• vytvoření nástroje pro automatické určení členů Williamsova rozvoje z definovaných 

vstupních parametrů, 

• provedení analytické rekonstrukce pole napětí z dostupných/určených tvarových 

funkcí a analýza rozdílů oproti přesnému řešení. 

Cíle dosahované pomocí modelu kohezivní trhliny: 

• vypracování návrhu, studie a především detailní analýzy simulací atypických 

zkušebních konfigurací, lišících se různou úrovní stísnění nelineární zóny za čelem 

šířící se trhliny; 

• modifikace zkušebních konfigurací, určených pro test excentrických tahem, opět 

s umožněním nastavení rozdílů v úrovni constraintu, vhodných pro experimentální 

určování. 
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4  METODY ŘEŠENÍ 

V této části jsou zmíněny použité metody řešení. Samotná lomová mechanika popisuje 

porušení lomem. Lomová mechanika je však dosti široký pojem, který zahrnuje množství 

různých odvětví, vztahujících se ke konkrétním problémům/úlohám řešení. 

4.1 Víceparametrová lineární elastická lomová mechanika 

Oproti klasické lineární elastické lomové mechanice (LELM) se u víceparametrové lineární 

elastické lomové mechaniky (Multi-parameter Linear Elastic Fracture Mechanics – MP-

LEFM) bere v potaz více členů Williamsovy mocninné řady (Williams 1957), pomocí níž je 

aproximováno pole napětí a posunů v tělese s trhlinou – viz dále. Nejen první (singulární) 

člen, související s faktorem intenzity napětí K (hodnoty pro různé zkušební konfigurace např. 

v Tada et al. 1985), popřípadě první dva členy, kdy hovoříme o dvouparametrové lomové 

mechanice (Anderson 2005, Knésl & Bednář 1998, Leevers & Radon 1982, Seitl et al. 2009, 

[4]). Důležitým pojmem v této oblasti je stísnění napětí a deformace (tzv. constraint) – ten 

vyjadřuje ovlivnění rozložení pole napětí a deformací před čelem trhliny (a následně rozsah 

plastické deformace u tažných materiálů). V rámci dvouparametrové lomové mechaniky jsou 

zkušební konfigurace charakterizovány stísněním vyjádřeným pomocí takzvaného T-napětí 

(odvozeného z druhého členu Williamsova rozvoje), které má podstatný vliv na zpřesnění 

velikosti a tvaru plastické zóny tělesa (opět pro tažné materiály). 

 Oproti velkému stísnění (při tříbodovém, čtyřbodovém ohybu, excentrickém tahu 

a jiných), produkujícímu malou LPZ, představuje malé stísnění charakteristické pro 

konfigurace namáhané tahem (CCT, SENB, DENT) méně stabilní šíření trhliny ve velké LPZ. 

Pro kvantifikaci úrovně constraintu byl zaveden pojem faktor biaxility (Leevers & Radon 

1982), jenž lze vyjádřit jako bezrozměrnou funkci závislou na délce trhliny. 

 Popis šíření trhliny za namáhání zkušebního tělesa obecným zatížením není možný, 

proto se při popisu okolí čela trhliny uvažuje se třemi zatěžovacími módy (Obr. 4-1a). Mód I 

představuje tahový mód, mód II je rovinný smykový a mód III je antirovinný smykový; pro 

obecné zatěžování se tyto módy superponují. V dalším textu bude pozornost věnována pouze 

tahovému módu I. 
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4.1.1 Aproximace pole napětí a deformací v tělese s trhlinou – Williamsova mocninná 

řada 

Pole napětí a deformací v homogenním izotropním tělese s trhlinou lze vyjádřit jako 

nekonečnou mocninnou řadu − Williamsův rozvoj (Williams 1957). Tenzor napětí {σ} 

a vektor deformace {u} lze pro elastické izotropní těleso s trhlinou zapsat ve tvaru: 

 

1
2

1

2 ( 1) cos 1 1 cos 3
2 2 2 2

2 ( 1) cos 1 1 cos 3
2 2 2 2 2

( 1) sin 1 1 sin 3
2 2 2 2

n

x n
n

y n
n

xy
n

n n n n

n n n n n
r A

n n n n

θ θ
σ
σ θ θ
τ

θ θ

∞ −

=
=

       + − + − − − −               
         ⋅ − − − − + − −                

        − − + − + − −             

∑ ,



 
 

 
 
 



 (1) 

( )

( )

/2

1

1 cos cos 2
2 2 2 2

,
2

1 sin sin 2
2 2 2 2

n

n

n
nn

n n n n
u r

A
v n n n n

κ θ θ

µ
κ θ θ

∞

=

    + + − − −          = ⋅   
      − − − + −        

∑    (2) 

 

kde r a θ jsou polární souřadnice (s počátkem ve vrcholu trhliny, viz Obr. 4-1b); 

µ = E/(2(1 + ν)) je modul pružnosti ve smyku; κ označuje Kolosovovu konstantu (Kolosov 

1909), která nabývá hodnot (3 – ν)/(1 + ν) pro rovinnou napjatost a (3 – 4ν) pro rovinnou 

deformaci. E je Youngův modul pružnosti a ν je Poissonův součinitel. Koeficienty An jsou 

konstanty pro konkrétní délku trhliny. Hodnoty koeficientů An se vyjadřují jako funkce 

relativní délky trhliny a normují se na jednotkové zatížení – takto se definují tzv. bezrozměrné 

tvarové funkce gn (Knésl & Bednář 1998, Karihaloo & Xiao 2001, Karihaloo 2003). 

Koeficientům jednotlivých členů Williamsovy řady pak odpovídají tyto funkční předpisy: 
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α = a/W představuje relativní délku trhliny; σ je nominální napětí v centrální rovině tělesa 

způsobené aplikovaným zatížením; W je výška zkušebního tělesa (rozměr ve směru šířící se 

trhliny) a B jeho tloušťka (Obr. 4-2). 
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Obr. 4-1: Nalevo: zatěžovací módy tělesa, převzato z (Veselý 2004). Napravo: napětí ve vrcholu trhliny a jeho 

okolí 

 

4.1.2 Určení koeficientů Williamsovy řady přeurčitostní metodou 

Metoda, sloužící k určení hodnot koeficientů členů Williamsova rozvoje, na základě soustavy 

rovnic vycházejících z předpisu (1) a (2), se cizím názvem označuje jako Over-Deterministic 

Method (ODM) (Ayatollahi & Nejati 2010). Český ekvivalent není zaveden a mnozí autoři 

používají termín metoda přeurčitosti či přeurčitostní metoda. Matematicky jde o lineární 

regresní metodu (metoda nejmenších čtverců) a její podstatou je řešení soustavy 2k rovnic, 

kde k vyjadřuje počet vybraných uzlů kolem vrcholu trhliny, pro N zvolených členů mocninné 

řady. Ze znalosti komponentů vektoru posunu u a v v k vybraných uzlech MKP sítě (nejčastěji 

z konečně-prvkového řešení na běžně dostupném výpočtovém softwaru) a souřadnic těchto 

uzlů lze vyčíslovat rovnici (2) pro N členů řady tak, aby N ≤ 2k. Řešením přeurčité soustavy 

rovnic (4) metodou nejmenších čtverců, schematicky zapsanou ve vztazích (5) a (6), získáme 

vektor koeficientů členů řady An (z nichž pak lze vyčíslit hodnoty tvarových funkcí gn dle 

vztahů (3)): 
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kde {U} představuje vektor posunů u a v ve vybraných uzlech sítě; [F] matici zahrnující 

geometrické funkce, závislé na polárních souřadnicích uzlů (viz rov. (2)) a {A} vyjadřuje 

a) b) 
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vektor hledaných koeficientů členů Williamsova rozvoje. Vzorec (4) je rozepsán následujícím 

vztahem: 
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kde fn(r, θ) a gn(r, θ) jsou známé (vyčíslené) funkce z rovnice (2) pro uzlové posuny u a v. 

 

 
 

Obr. 4-2: Geometrie zkušebního tělesa pro test štípáním klínem (nalevo), ukázka výpočtového modelu – včetně 
okrajových podmínek a sítě konečných prvků (napravo). Převzato z [20] 

 

Pro implementaci ODM bylo využito prostředí softwaru Mathcad (Mathcad 2007), 

jehož ukázka je na Obr. 4-3 s příkladem vytvoření pomocných matic posunů uzlů sítě KP 

a jejím vyobrazením (modrý rámeček) načtením ze vstupního souboru dat. Jejich složením za 

sebe vzniká vektor {U} z rovnice (4). Dále pak obrázek zachycuje vytvoření matice polárních 

souřadnic (zelený rámeček), které jsou potřebné pro výpočty funkcí rovnice (2). Ukázka části 

x,u 

y,v 

x 

r 

θ 
B 
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kódu, tvořícího proceduru ODM, pokračuje červeným rámečkem, kde je zobrazeno samotné 

generování matice funkcí z rovnice (7). Řešení rovnice (6) je ohraničeno oranžovou oblastí, 

přičemž výstupy jsou členy Williamsova rozvoje A, které se ve žlutém rámečku přepočítávají 

na bezrozměrné tvarové funkce g. Konečně fialová oblast ukazuje skladbu získaných dat do 

textového souboru, který byl dále upravován v MS Excel. Celá sestavená procedura, jak bude 

popsáno níže v kapitole 4.4, je velice náročná na uživatelův čas, kdy se ručně přepisuje cesta 

ke vstupním souborům a kontroluje průběh procedury. 

 Později byla využita podpora Java (Java 2015) aplikace s názvem ODeMApp [19, 21, 

35], jejíž prostředí vyobrazuje Obr. 4-4 s typickým zadáváním vstupních veličin a následných 

požadavků na samotnou aplikaci. 

 

4.2 Nelineární lomová mechanika 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2, nelineární lomová mechanika poskytuje přístup k popisu 

lomovému poškození. V této práci zejména pro kvazikřehké materiály (jako je beton). Přímo 

s ní souvisí pojem LPZ (výše). K přeměně energie nedochází pouze ve vrcholu trhliny (jako 

podle LELM), ale v této zóně tahového změkčení. V rámci disertační práce jsou použité teorie 

modelů ekvivalentní elastické trhliny (využití LELM s pomyslným prodloužení počáteční 

trhliny na její tzv. efektivní hodnotu), kohezivních modelů (svírání líců tzv. fiktivní trhliny 

prostřednictvím kohezivního napětí) a na bázi mechaniky kontinua formulovaný model 

rozetřených trhlin s implementací omezovače lokalizace pomocí modelu pásu trhlin 

(mikrotrhliny LPZ jsou před čelem trhliny v určitém „pásu“) prostřednictvím softwaru 

ATENA (Červenka 2010), jehož přímá aplikace je popsána v kapitole č. 6 s provedenými 

analýzami. 

 



 VUT v Brně, Fakulta stavební                  Ing. Jakub Sobek 
 Ústav stavební mechaniky       Napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu 

14 

 

    

 

Obr. 4-3: Ukázka části kódu v prostředí softwaru Mathcad (Mathcad 2007) 
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Obr. 4-4: Prostředí aplikace ODeMApp 

 

4.3 Přístup ReFraPro 

Pro analýzu napjatostních aspektů je důležitý již samotný náhled na napjatost ve zkušebním 

tělese. Na následujících stránkách figuruje zpětná rekonstrukce pole napětí prostřednictvím 

Java aplikace ReFraPro (Reconstruction of Fracture Process – Veselý & Frantík 2014), 

umožňující pokročilé stanovení lomových charakteristik materiálů na bázi silikátů 

s kvazikřehkým chováním. Nástroj dokáže aproximovat rekonstrukci procesu porušení 

z naměřených zatěžovacích křivek a základních mechanických vlastností daného materiálu 

(s jistými zjednodušeními). Hlavním přínosem je, že bere v potaz existenci LPZ, vyvíjející se 

během zatěžovacího procesu. Má se za to, že přístup ReFraPro výrazně sníží vliv 

velikosti/tvaru zkušebního tělesa a geometrie samotného testu na určované (lomové) 

parametry. Je založený na víceparametrové lineární elastické lomové mechanice, klasických 

nelineárních lomových modelech (ekvivalentní elastická trhlina a kohezivní trhlina) 

a plasticitě. 
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Část aplikace, která figuruje v této práci pro výpočet napětí v tělese s trhlinou (funkce 

označená jako StressFunction), vyvinutá Petrem Frantíkem, funguje na základě načtení 

polynomů tvarových funkcí gn (v závislosti na α). Z nich se pak získají hodnoty tvarových 

funkcí g1 až gn pro danou délku trhliny a ty se pak přepočtou na jednotlivé koeficienty 

Williamsova rozvoje A1 až An. Využívajíc aproximaci pole napětí dle Williamse pak aplikace 

sestavuje v kartézském souřadném systému funkci, která vyjadřuje pole napětí (možnost 

ekvivalentního napětí dle zvoleného kritéria porušení) po celém zkušebním tělese (označená 

jako ccsfunction nebo také obecně jako StressFunction). 

Nástroj ColorZoner, vyvinutý Petrem Frantíkem (Frantík 2015), umožňuje pro 

uživatelem zadané meze přiřadit jednotlivé barvy vykreslované funkce. Vstupem jsou 

množiny reálných čísel (v Obr. 4-5 označené jako „borders“) a barvy reálných komponent 

(v Obr. 4-5 s označením components) – trojice čísel aditivního barevného modelu červená-

zelená-modrá (RGB)  

 

 

Obr. 4-5: Část Java kódu, charakterizující využití prostředku ColorZoner 
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4.4 Automatická procedura pro určení identifikátorů polí napětí 

a deformací v tělesech s trhlinou za využití VP-LELM 

Analýzy popsané v kapitolách 5.1, 5.2 a částečně 5.4 probíhaly v duchu „otrocké“ práce, kdy 

makrem vygenerovaný výpočtový model získal potřebný počet uzlových přemístění a jejich 

původní polohu, kterou převedl do polárního systému (vše v systému ANSYS). Tyto parametry 

pak vstupovaly v podobě textového souboru (obsahující všechny náležitosti pro provedení 

ODM) do další fáze – fáze importu a exportu do/z Mathcad softwaru ve své textové výstupní 

formě (viz výše – fialový rámeček v Obr. 4-3). Následovala další část převodů a seskládání 

výstupů do podoby formátu MS Excel. Toto vyhodnocování se v průběhu práce ukázalo být 

zásadním problémem pro obsáhlejší soubory vstupních dat. Ze své podstaty vychází ODM ze 

sestavení velkého množství lineárních rovnic na základě použití zkráceného předpisu 

nekonečné Williamsovy mocninné řady. Koeficienty zvoleného počtu členů řady jsou 

následně nalezeny regresí, metodou nejmenších čtverců. Laicky řečeno: čím větší množství 

vstupních dat chceme/jsme nuceni použít (v závislosti na kýženém množství výstupů – počtu 

členů), tím větší množství rovnic musíme použít při samotném řešení. Výsledky jednotlivých 

zkušebních konfigurací se v dosavadních analýzách zjednodušovaly pouze pro doslova pár 

členů Williamsovy řady a pár relativních délek trhliny. Zkušený uživatel se tak při 

vyhodnocování za použití vytvořeného řetězce procedur dostal pod jednu hodinu čistého času 

na jednu samostatnou zkušební (variantní) konfiguraci. 

Nikoho pak nepřekvapí, že vyhodnocení dat (bez samotného výpočtu a grafické 

úpravy) například pro Obr. 5-15 zabralo zhruba 15 hodin čistého času. Jak se praví: „Vědec, 

ten tvrdý chléb má.“ Avšak dosavadní trend určení identifikátorů polí napětí a deformací pro 

kvazikřehká tělesa s trhlinou se rozhodla změnit iniciativa vývoje do značné míry 

automatizované procedury za podpory konečně-prvkového výpočetního systému ANSYS a za 

využití objektově orientovaného programovacího jazyka Java (kapitola 5.3). Se smělým cílem 

a to tím, že výsledky plánovaného výzkumu budou přínosné (nejen) pro budoucí rozsáhlejší 

studie, obsahující libovolné výběry uzlů z jakékoliv části tělesa. 
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5  NAPJATOSTNÍ ASPEKTY – PROVEDENÉ ANALÝZY ZA 

VYUŽITÍ LELM 

V kapitole 3 byly vytýčeny hlavní cíle disertační práce. Tato kapitola je na následujících 

řádcích uskutečňuje prostřednictvím vhodných analýz a studií. 

 

Pod pojmem napjatostní aspekty lomu těles s trhlinou se zde rozumí hledisko náhledu na 

rozložení pole napětí nejen v těsné blízkosti trhliny, ale v širší oblasti analyzovaného objektu 

zájmu (tj. zkušebního tělesa). V rámci práce je kladen důraz na analýzu ovlivnění napjatosti 

u různých zkušebních konfigurací. 

 Dle doporučení (RILEM 1985, 1990) je nejčastější experimentální konfigurací 

tříbodový (resp. čtyřbodový) ohyb tělesa s i bez iniciačního zářezu pro určení lomových 

parametrů kvazikřehkých materiálů (zejména betonu). Výše bylo zmíněno, že se jedná o test 

s velkým stísněním (pro rostoucí α; pro nízké hodnoty α je stísnění malé). Jsou však 

standardně používány i jiné zkušební konfigurace, které přinášejí potřebné výsledky, např. 

zpráva (RILEM 1991) věnuje rozsáhlou kapitolu konfiguraci, která se běžně označuje jako test 

štípáním klínem. 

5.1 Test štípáním klínem 

Zkušební konfigurace testu štípáním klínem pro kvazikřehké materiály byla poprvé 

publikována v roce 1986 (Linsbauer & Tscheg 1986), anglicky označovaná jako Wedge-

Splitting Test (WST). Přináší řadu výhod jako je testování na tělese kruhového průřezu 

(odebraného ze stávající konstrukce jádrovým vývrtem), kompaktní rozměry umožňující 

výrobu většího množství těles (ze stejného objemu materiálů jako trámce pro tříbodový 

ohyb), sledování rozvoje trhlin (např. za pomoci DIC – Digital image correlation 2015) pro 

ostré úhly klínu zkušebního zařízení a vhodné úpravy úhelníků, různé velikosti zatěžovacího 

klínu (tím pádem různý poměr přítlačné a štípací síly). (Brühwiler & Wittmann 1990, Skoček 

& Stang 2008, Cifuentes & Karihaloo 2013, Korte et al. 2014). Zkušební konfigurace, která 

je předmětem výzkumu a jejíž podoba odpovídá reálnému experimentálnímu testu, 

uskutečňovaném na Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně (Obr. 5-1), spočívá 

v rozevírání zkušebního tělesa klínem (levá část Obr. 5-1) přes ocelové příložky, opatřené 

čepem a ložiskem. Těleso může být podepřeno jednou nebo dvěma podporami (Obr. 5-2). 

Tento test byl vybrán pro následující analýzy týkající se aspektů napjatosti v tělese s trhlinou. 
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Obr. 5-1: Zkušební těleso pro WST, včetně zatěžovacího zařízení (foto © Holušová 2011) 
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5.1.1 Okrajové podmínky, postup modelování 

Okrajovým podmínkám pro numerický model tělesa pro test štípání klínem byla věnována 

zvýšená pozornost. Jedná se jak o modelování ocelových příložek (tvar včetně roznášení sil, 

které jsou do systému vnášeny přes čepy), tak i o modelování podpor (velikost, umístění) [7, 

8, 12, 27]. První studie byly uvažovány s podporami modelovanými jen prostým odebráním 

stupňů volnosti konkrétnímu uzlu. Při pozdějších analýzách však byla využita znalost oblasti 

roznášení podpor/y při reálných experimentech. Plocha (u rovinných modelů linie) roznosu se 

pohybuje od 3 do 5 mm (v numerických modelech jednotná délka, rovnající se 4 mm) pro 

válcová ložiska. 

 Numerický model byl vytvořen v konečně-prvkovém (dále jen KP) systému ANSYS 

(ANSYS 2007). S výhodou byla použita jen symetrická polovina modelu jako na Obr. 5-2b 

a 5-3b. Šířící se trhlina byla simulována ponecháním veškerých stupňů volnosti náležícím 

uzlům sítě konečných prvků porušené části (líců trhliny). Zbytek linie na ose symetrie tvořily 

uzly, které měly odebrané stupně volnosti ve vodorovném směru jako na Obr. 5-2c. Použité 

materiálové charakteristiky pro pružný ligament (představující beton) byly E = 35 GPa 

a ν = 0,2; pro ocelové roznášecí příložky Es = 210 GPa a ν = 0,3. Vliv singularity na vrcholu 

trhliny je zohledněn použitím typu konečných prvků PLANE82 (8mi uzlový rovinný prvek 

s možností zadání tloušťky – pro úlohy řešené rovinnou napjatostí i deformací) s volitelnou 

funkcí KSCON, která zohledňuje nekonečně velké napětí ve vrcholovém uzlu interpolací 

z posunutých uzlů konečného prvku (Obr. 5-3). Umožňuje například určení faktoru intenzity 

napětí KI,II,III  (pomocí příkazu KCALC) pro různé zatěžovací módy tělesa (I, II, III). 

Samotnému vrcholu trhliny a přilehlému okolí (co se sítě konečných prvků týče) byla 

věnována nemalá pozornost z důvodu aplikace ODM (viz dále). Spojení ocelové příložky 

a betonového ligamentu je řešeno jako tuhé, bez kontaktních prvků. Až na výjimky (viz dále) 

jsou veškeré numerické modely uvažovány ve stavu rovinné deformace. 

 

   

Obr. 5-3: a) Konečný prvek PLANE82, b) princip zahuštění sítě KP pro eliptický otvor, (a, b převzato z ANSYS 
2007), c) detail okolí vrcholu trhliny s rozetou uzlů sítě KP  

a) b) c) 
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Vliv způsobu zatížení a podepření tělesa 

Okrajové podmínky, jako je rozvržení podpor (v případě dvou podpor jejich vzdálenost) 

a způsob vnášení vnějšího zatížení, hrají při analýze jakékoliv varianty zkušební konfigurace 

zatěžovacího testu důležitou roli, výrazně ovlivňují rozložení stavu napětí [7, 8]. V pracích 

(Karihaloo et al. 2003b, Veselý et al. 2012), které se tímto podrobně zabývaly, bylo zatížení 

i podepření uvažováno zjednodušeně jako působení bodových sil na samotné zkušební těleso. 

Přitom je jakýkoliv uživatel KP systémů obeznámen s nerozvážností vnášení bodových sil 

(problém nekonečného napětí při působení síly na nekonečně malý úsek – v KP systémech 

numericky potlačovaný, ale přesto obecný problém hodný zvýšené pozornosti). Obr. 5-4 

ukazuje princip přenosu působící síly zkušebního zařízení přes čepy ocelových příložek 

do ocelových úhelníků. Při tomto dochází k roznosu kontaktní síly na klínu na vertikální sílu 

Pv a horizontální (rozevírací, štěpicí) složku Psp, přičemž jejich vztah lze vyjádřit 

následujícími vzorci: 

 v sp

1
,

2
P P ξ= ⋅   (8) 

 w c

c w

2 tan
,

1 tan

α µξ
µ α

+=
−

  (9) 

kde µc představuje součinitel tření, který se běžně v těchto případech roznosu uvažuje nulový, 

αw představuje úhel zkosení zatěžovacího klínu; W je výška zkušebního tělesa (rozměr ve 

směru šířící se trhliny) viz Obr. 5-2a. Pro konkrétní příklad pro úhel klínu rovnající se 15° je 

tedy vertikální (přítlačná) síla v poměru k horizontální (rozevírající) jako Pv = 0,5359 Psp, kde 

Psp = 1 kN (tedy úhel, který svírá skloněná bočnice klínu se svislou rovinou – v některých 

studiích spřátelených pracovišť se používá dvojnásobné označení, tedy 30°, jež představuje 

celkový úhel klínu). 

  

Obr. 5-4: Princip přenosu působícího zatížení do zkušebního tělesa přes ocelový klín. Převzato z [28] 
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Následující analýza vlivu počtu sil (zda je použita jen vodorovná nebo společně s ní i svislá 

složka zatížení), podpor (jedna, či dvě) a jejich vzájemná kombinace proběhla na základě 

porovnávání tvarových funkcí z rovnice (3). Výsledky z reference (Karihaloo et al. 2003b) se 

od zbytku grafů odlišují tím, že jejich vstupní relativní délka trhliny α nekoresponduje se 

zažitým počátkem – úrovní působiště těžiště svazku sil z pravé části Obr. 5-4 (u WST se 

počátek délky trhliny měří právě od tohoto místa, označený jako Wef z Obr. 5-2a), ale je brána 

jako celková výška tělesa, v Obr. 5-2a označená jako W, mínus hloubka žlábku dn. Pomyslné 

„posunutí“ referenční datové řady na pravou stranu již zachycuje stejný trend jako na zbytku 

použitých konfigurací (popsaných dále), které jsou zachyceny na grafech z Obr. 5-5, 

ilustrující průběh tvarové funkce gn v závislosti na zmíněné relativní délce trhliny α. 

  

  

  

Obr. 5-5: Průběhy tvarových funkcí g1, g2, g3, g4, g5 a g8 v závislosti na relativní délce trhliny α pro různé 
kombinace počtu podpor, působících sil a roznášení síly/sil prostřednictvím ocelové příložky 

-10

10

30

50

70

90

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

g 1
[-

]

αααα [-]

Psp, 1 supp. Psp+Pv, 1 supp.

Psp, 2 supp. Psp+Pv, 2 supp.

Psp, 1 supp., plat. Psp+Pv, 1 supp., plat.

Psp, 2 supp., plat. Psp+Pv, 2 supp., plat.

ref., Psp, 2 supp.

-10

10

30

50

70

90

110

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

g 2
[-

]

αααα [-]

Psp, 1 supp. Psp+Pv, 1 supp.

Psp, 2 supp. Psp+Pv, 2 supp.

Psp, 1 supp., plat. Psp+Pv, 1 supp., plat.

Psp, 2 supp., plat. Psp+Pv, 2 supp., plat.

ref., Psp, 2 supp.

-140

-100

-60

-20

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

g 3
[-

]

αααα [-]

Psp, 1 supp. Psp+Pv, 1 supp.

Psp, 2 supp. Psp+Pv, 2 supp.

Psp, 1 supp., plat. Psp+Pv, 1 supp., plat.

Psp, 2 supp., plat. Psp+Pv, 2 supp., plat.

ref., Psp, 2 supp.

-5

15

35

55

75

95

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

g 4
[-

]

αααα [-]

Psp, 1 supp. Psp+Pv, 1 supp.

Psp, 2 supp. Psp+Pv, 2 supp.

Psp, 1 supp., plat. Psp+Pv, 1 supp., plat.

Psp, 2 supp., plat. Psp+Pv, 2 supp., plat.

ref., Psp, 2 supp.

-200

-160

-120

-80

-40

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

g 5
[-

]

αααα [-]

Psp, 1 supp. Psp+Pv, 1 supp.

Psp, 2 supp. Psp+Pv, 2 supp.

Psp, 1 supp., plat. Psp+Pv, 1 supp., plat.

Psp, 2 supp., plat. Psp+Pv, 2 supp., plat.

ref., Psp, 2 supp.

-250

-150

-50

50

150

250

350

450

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

g 8
[-

]

αααα [-]

Psp, 1 supp. Psp+Pv, 1 supp.

Psp, 2 supp. Psp+Pv, 2 supp.

Psp, 1 supp., plat. Psp+Pv, 1 supp., plat.

Psp, 2 supp., plat. Psp+Pv, 2 supp., plat.



 VUT v Brně, Fakulta stavební                  Ing. Jakub Sobek 
 Ústav stavební mechaniky       Napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu 

24 

 

Označení vystihuje zkušební konfiguraci prostřednictvím působících sil (Psp či Pv) a variantu 

podepření zkušebního tělesa jako z Obr. 5-2b a Obr. 5-5 (tedy jedna či dvě podpory, v grafech 

označené supp.). Vliv ocelové příložky na roznášení síly/sil je v legendě označen jako plat. 

Tedy např. varianta s označením Psp, 2 supp. představuje konfiguraci jen se štěpicí 

(vodorovnou) silou působící přímo na hranu drážky tělesa, která je podepřena dvěma 

podporami. Varianta Psp+Pv, 1 supp., plat. je konfigurace podepřená jednou podporou a přes 

ocelové příložky působí jak vodorovná (štěpicí), tak i svislá (přítlačná) síla. Shoda s referencí 

(u které byl použit speciální trhlinový prvek – HCE, hybrid crack element – a vyčísleno je jen 

prvních pět členů) je velice dobrá. Grafy z Obr. 5-5 jasně ukazují, že vliv příložky je důležitý 

jen pro velmi krátké trhliny a projevuje se především u vyšších členů Williamsovy řady 

(respektive tvarových funkcí), např. rozsah grafu závislosti g8 na α musel být z uvedeného 

důvodu redukován. Při srovnání pole napětí je však roznos zatížení pomocí příložek zcela na 

místě z důvodu výběru uzlů sítě KP do ODM (což bude ukázáno v následujících kapitolách). 

Vliv místa podepření (tj. zda se použije jedna či dvě podpory) se projevuje především pro 

velmi dlouhé trhliny od α = 0,85. Při jedné podpoře (uprostřed) je rozložení napětí naprosto 

rozdílné a tvarové funkce jdou k nekonečnu strměji, než když je podpora posunutá (je použito 

dvou podpor). Navíc, při působení obou komponent síly dochází k navýšení hodnot tvarových 

funkcí (oproti působení jen samotné štěpicí síly). Předpoklady, které by se měly shodovat 

s realitou experimentů na zkušebních tělesech, by tedy měly bezpodmínečně obsahovat 

okrajové podmínky ve formě obou komponent síly a doporučením je i aplikovat možnost 

roznášecí příložky (což otevírá cestu k další kapitole) plus reálný způsob podepření, v tomto 

případě po délce 3 až 5 mm. 

 

Vliv ocelové příložky 

Část výzkumu [12] se soustředila na parametrickou studii detailu styku ocelové příložky  

a betonové drážky zkušebního tělesa. Efekt byl sledován pro 4 relativní délky trhliny α = a/W, 

které byly zvoleny ve čtyřech hodnotách {0,075; 0,375; 0,675; 0,975}, aby bylo pokryto 

rozmezí od velmi krátké trhliny po velmi dlouhou trhlinu. Způsoby zatížení byly voleny ve 

čtyřech kombinacích (horizontální/vertikální síla na příložku vs. jedna/dvě podpory). Samotné 

možnosti numerického modelování styku s tělesem zahrnovaly dvě dílčí varianty: úhlovou 

změnu (kdy je uvažována úhlová změna styku příložky s tělesem od 0° do 22,62° tj. postupné 

„zkosení“ hrany příložky) ukazuje Obr. 5-6; posun hrany příložky ve svislé rovině (zvolen je 
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milimetrový krok od 0 mm po 5 mm; tato konfigurace zahrnuje vliv různých odchylek ve 

tvaru zkušebního tělesa jako je dotvarování, smršťování, nepřesnosti při výrobě zkušebních 

těles) ukazuje Obr. 5-7. Model je v obou případech natočen o 90° proti směru hodinových 

ručiček. 

 

  

Obr. 5-6: Úhlová změna hrany příložky, dispozice modelu (vlevo), detail (vpravo). Převzato z [12] 

 

Analýza detailu styku ocelové příložky proběhla na základě porovnávání tvarových funkcí 

z rovnice (3) pro všechny uvážené varianty. Výběr 21 uzlů pro vstup vektoru posunů do ODM 

byl zvolen ze vzdálenosti 0,5 mm od vrcholu trhliny (s pravidelnou úhlovou vzdáleností). 

 

  

Obr. 5-7: Posun hrany příložky, dispozice modelu (vlevo), detail (vpravo). Převzato z [12] 
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Vliv úhlové změny tvaru hrany příložky 

Obr. 5-8 znázorňuje grafy závislosti tvarových funkcí k(α), t(α), g5(α) a g9(α) (vodorovná 

osa) na hodnotě relativní délky trhliny α pro konfiguraci Psp, 1 supp., plat. (tedy působení jen 

štěpicí síly a jedné podpory na celém tělese – viz předchozí kapitola). Je zde patrný odklon při 

využití nulové změny u příložky pro velmi krátkou trhlinu (α = 0,075). To je způsobeno 

provedením modelu, kdy je v systému ANSYS uvažováno společné napojení sítě KP příložky 

se sítí zkušebního tělesa. Zatlačováním příložky je deformováno i těleso, což má za následek 

změnu hodnot tvarových funkcí. Pro ostatní délky trhliny zde není výrazný rozdíl v hodnotách 

samotných tvarových funkcí, což může být ověřeno i na číselných výsledcích, které jsou 

shrnuty v Tab. 5-1. Z ilustračních důvodů je svislá osa grafu první tvarové funkce k(α) 

v logaritmickém měřítku a v ostatních grafech funkcí nejsou zobrazeny hodnoty pro velmi 

dlouhé trhliny (tj. α = 0,975). 

 

  

  

Obr. 5-8: Ukázka průběhu tvarových funkcí s úhlovou změnou hrany ocelové příložky pro konfiguraci  
Psp, 1 supp., plat. 
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Tab. 5-1: Hodnoty tvarových funkcí pro reprezentativní dvojici relativních délek trhliny (úhlová změna hrany 
příložky) 

mm 
k(αααα) t(αααα) g5(αααα) g9(αααα) 

0,375 0,675 0,375 0,675 0,375 0,675 0,375 0,675 

0 2,78694 7,56962 3,5770 8,0185 -1,2072 -10,6723 -56409,3348 23207,0613 

0,2 2,78445 7,57087 3,2344 8,0100 0,3448 -8,1925 -18249,1732 -100644,7991 

1 2,78442 7,57093 3,2275 8,0031 -0,9575 -8,7788 2378,0088 -35112,8950 

3 2,78421 7,57097 3,2134 8,0024 -0,9812 -8,7780 2374,9459 -35113,4685 

5 2,78390 7,57104 3,1947 8,0015 -1,0130 -8,7771 2370,9118 -35114,2307 

 

Vliv posunu hrany příložky 

Obdobně jako v předchozí kapitole znázorňuje Obr. 5-9 grafy závislosti hodnoty tvarové 

funkce na relativní délce trhliny α konfiguraci Psp, 1 supp., plat. pro všechny uvažované 

varianty posunu hrany ocelové příložky. Stejně jako v předchozí kapitole je i zde vidět, že 

k výrazné chybě dochází vlivem pevného kontaktu ocelové příložky a zkušebního tělesa. 

Následuje Tab. 5-2 se shrnutím číselných výsledků. 

  

  

Obr. 5-9: Ukázka průběhu tvarových funkcí s délkovou změnou hrany ocelové příložky pro konfiguraci 
Psp, 1 supp., plat. 
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Tab. 5-2: Hodnoty tvarových funkcí pro reprezentativní dvojici relativních délek trhliny (délková změna hrany 

příložky) 

mm 
k(αααα) t(αααα) g5(αααα) g9(αααα) 

0,375 0,675 0,375 0,675 0,375 0,675 0,375 0,675 

0 2,7869 7,5696 3,5770 8,0185 -1,2072 -10,6723 -56409,3348 23207,0613 

1 2,7828 7,5711 3,1480 7,9985 -1,0974 -8,7766 2359,8407 -35115,9222 

2 2,7816 7,5713 3,1038 7,9954 -1,1775 -8,7764 2350,3939 -35117,6486 

3 2,7806 7,5713 3,0719 7,9929 -1,2356 -8,7766 2343,9677 -35118,9347 

4 2,7797 7,5714 3,0459 7,9908 -1,2830 -8,7769 2338,9201 -35120,0153 

5 2,7790 7,5715 3,0234 7,9890 -1,3237 -8,7772 2334,7041 -35120,9580 

 

Vliv uvážení kombinace zatížení a použitých podpor 

Vliv různých okrajových podmínek shrnuje Obr. 5-10 a 5-11. Zobrazené grafy představují 

výsledky výpočtového modelu s úhlovou změnou ocelové příložky o 3 mm (tedy 14,04° 

z Obr. 5-6) a výsledky výpočtového modelu s délkovou změnou příložky o 3 mm (z Obr. 5-

7). Varianta odpovídající skutečnosti (Psp+Pv, 2 supp., plat.) se v konečném důsledku téměř 

neodlišuje od variant ostatních. Odchylky jsou patrné pro velmi krátké trhliny a přirozené pro 

vyšší tvarové funkce (jako je příklad g9). Co se týče vzájemného porovnání úhlové a délkové 

změny hrany ocelové příložky z hlediska okrajových podmínek (srovnání Obr. 5-10 a 5-11) – 

pro nižší funkce jsou srovnatelné (pro vyšší je typická větší odchylka). Přirozeně platí 

i poznatek z předchozích kapitol o větší odchylce hodnot pro velmi krátké a velmi dlouhé 

trhliny. 

 Nejvýznamnější poznatek studie je, že při použití styku příložky a zkušebního tělesa 

společným napojením sítě KP se dopouštíme nezanedbatelné chyby (řádově dvojnásobné –  

u nižších členů Williamsova rozvoje; u vyšších až pětinásobné) při analyzování pole napětí  

a deformací vrcholu velmi krátké trhliny (Tab. 5-3). 

 Co se týče porovnání úhlové a délkové změny hrany ocelové příložky (nenulové), 

jejich modelováním nedochází k výrazným odchylkám pro nižší členy rozvoje, avšak při 

analýze vyšších členů bychom již měli vzít v úvahu rostoucí odchylku (zejména v případě 

úhlové změny). Při délkové změně hrany pak vyšší odsazení vede k menšímu napětí na 

koutový styk hrany drážky tělesa a příložky – odchylka oproti reálnému testu, jak je vidět na 

grafech průběhů tvarových funkcí v závislosti na relativní délce trhliny pro jednotlivé 
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varianty. Z hlediska různých okrajových podmínek, nemá změna hrany příložky výrazný vliv 

na hodnoty tvarových funkcí (rozptyl u vyšších členů mocninného rozvoje). 

 

 

 

 

Obr. 5-10: Průběhy tvarových funkcí při úhlové změně hrany příložky 14,04° (3 mm) pro jednotlivé konfigurace 
okrajových podmínek 

 

 

Doporučením je tedy modelování ocelové příložky s úhlovou změnou minimálně o 1°, jak je 

viditelné v Tab. 5-3. 
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Obr. 5-11: Průběhy tvarových funkcí při délkové změně hrany příložky o 3 mm pro jednotlivé konfigurace 
okrajových podmínek 

 

Tab. 5-3: Hodnoty tvarových funkcí pro velmi krátké trhliny (úhlová změna hrany příložky) 

mm 

k(αααα) t(αααα) g5(αααα) g9(αααα) 

0,075 0,075 0,075 0,075 

0 1,5423 -5,6965 -154,6993 512360,9822 

0,2 0,7156 -3,6598 44,4547 144284,9487 

1 0,7147 -3,6553 44,4258 144085,8171 

3 0,7118 -3,6410 44,3603 143473,7205 

5 0,7079 -3,6221 44,2862 142654,8197 
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5.1.2 Analýza tvarových funkcí pro tělesa s trhlinou: varianty rovinné úlohy 

Výzkum polí napětí/deformací v tělesech s trhlinou je obvykle prováděn za předpokladu 

uvažování zkoumaného problému jako 2D úlohy ve stavu rovinné deformace, jak je to 

doporučováno v mnoha odborných zdrojích pro numerické simulace různých zkušebních těles 

(např. Anderson 2005). Po zkušenostech z předchozích analýz vyvstala otázka, zda by 

uvažování rovinné úlohy jako rovinné napjatosti (namísto zmíněné rovinné deformace) 

neposkytovalo odlišné výsledky [18, 20]. 

 Pro srovnávací analýzu byla vybrána typická varianta lomové zkoušky kvazikřehkých 

materiálů ve stavebnictví, a to zkušební test štípáním klínem v modifikaci se dvěma 

podporami a roznášecími příložkami, umístěnými v drážce (pro roznášení zatížení do 

samotného tělesa, rozloženého na vodorovnou štípací sílu a svislou přítlačnou sílu), viz 

Obr. 5-2a. 

 Numerické simulace, vycházející z uvedeného testu, byly realizovány v systému 

ANSYS výpočtem v rovinné úloze – rovinné napjatosti. Skrze výpočet ODM bylo sledováno, 

jak se budou jednotlivé bezrozměrné tvarové funkce (přepočítané z hodnot koeficientů členů 

Williamsova rozvoje) od sebe lišit v závislosti na použité šířce zkušebních těles. Relativní 

délka trhliny α = a/Wef , kde a je délka trhliny a Wef je efektivní výška tělesa, se pohybovala 

od hodnoty 0,125 do 0,925 pro vystižení dostatečného rozsahu porušení. Délka i výška těles 

W je 100 mm (krychle). Reálné konstanty, představující tloušťku tělesa t, byly zadávány 

v hodnotách: 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 m. Počet vybraných uzlů kolem vrcholu trhliny pro další 

analýzu za použití ODM byl, dle předpokladů z následující kapitoly, stanoven o hodnotě 49 

(osvědčené množství vstupů do ODM, jak bude uvedeno později) a vzdálenost výběru od 

vrcholu byla 5 mm. Model byl zatížen dvěma komponentami síly, která působí na ocelovou 

příložku dle doporučení z předchozích kapitol. 

 Pro srovnání variant řešení úlohy jako rovinné napjatosti posloužila úloha analyzovaná 

na identickém zkušebním tělese, avšak při uvažování rovinné deformace [9]. Tab. 5-4 shrnuje 

srovnání jednotlivých použitých tlouštěk tělesa t při výpočtu při stavu rovinné napjatosti. 

Srovnání je vybrané pouze pro relativní délku trhliny α = 0,35. Členy Williamsovy řady, 

označované An jsou samozřejmě rozdílné, ale po přepočtu na bezrozměrné tvarové funkce gn 

vidíme, že hodnota je pro všechny t stejná – na výpočet tvarových funkcí, za využití rovinné 

napjatosti, tedy nemá rozdílná šířka vliv. Je zde ale patrný rozdíl mezi první tvarovou funkcí 

g1 a součinitelem intenzity napětí KI (vypočítaný v systému ANSYS přes příkaz KCALC, 
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umožňující získání KI metodou extrapolace posunů do vrcholu trhliny). Tyto dva členy by si 

měly být podobné na základě uvážení následujícího vztahu: 

 ( ) ,IK a Yσ π α= ⋅ ( ) 1

2
,Y gα

α
=   (10) 

kde je α délka trhliny v metrech, π je Ludolfovo číslo a Y(α) je funkcí geometrie tělesa 

(bezrozměrná veličina). 

 

Tab. 5-4: Hodnoty členů An a tvarových funkcí gn (včetně KI) pro rozdílné tloušťky tělesa t (rovinná napjatost)  
s jednotnou relativní délkou trhliny α = 0,35 

t [m] A1 g1 KI  A3 g3 

0,1 96398,77 2,810483 2,928356 -1528992,93 -3,789076 

0,25 38559,51 2,810483 2,928356 -611597,17 -3,789076 

0,5 19279,75 2,810483 2,928356 -305798,59 -3,789076 

1,0 9639,88 2,810483 2,928356 -152899,29 -3,789076 

2,0 4819,94 2,810483 2,928356 -76449,65 -3,789076 

 

Obr. 5-12 ukazuje grafy srovnání situace při uvažování stavu rovinné 

napjatosti/deformace u průběhů tvarových funkcí gn (g1 až g8) v závislosti na relativní délce 

trhliny α. Vidíme zde nepatrné odchylky v průběhu funkcí získaných z řešení rovinných úloh 

při uvažování rovinné napjatosti/deformace zejména v rozmezí relativní délky trhliny α od 

0,7 až po koncovou hodnotu 0,925 u každé ze zobrazených tvarových funkcí. Hodnoty gn pro 

některé z následujících grafů v místě α kolem 0,9 jsou záměrně potlačeny z důvodu 

vizuálního zkreslení zobrazení celkové funkce (zvláště pro vyšší členy). 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že použití rovinné napjatosti (namísto rovinné deformace) 

nemá téměř žádný vliv na výsledky tvarových funkcí gn, jejichž hodnoty nezávisejí na použité 

tloušťce tělesa t, avšak vyjma oblasti pro dlouhé trhliny. Pro běžné zkoušky se zkušební tělesa 

vytvářejí se zářezem, kde α není větší než 0,5; pro počáteční stádia zkoušky je tedy provedená 

analýza bez užitku. Avšak pro přesné vyhodnocení zkoušky pro její stádia pro dlouhé 

efektivní trhliny (např. oblast konce sestupné větve zatěžovacího diagramu kvazikřehkých 

materiálů) je zřejmé, že interpretaci tloušťky tělesa a okrajových podmínek je třeba věnovat 

náležitou pozornost. 



 VUT v Brně, Fakulta stavební                  Ing. Jakub Sobek 
 Ústav stavební mechaniky       Napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu 

33 

 

 

 

 
,

 
Obr. 5-12: Srovnání rovinné napjatosti/deformace na průběhu jednotlivých tvarových funkcí g1 až g8 v závislosti 

na relativní délce trhliny α 

 

Rozdílné hodnoty součinitele intenzity napětí KI a první tvarové funkce g1 se s největší 

pravděpodobností liší rozdílností místa výběru vstupujících posunů. U KI prostřednictvím 

KCALC příkazu toto místo leží bezprostředně v místě vrcholu trhliny. Kdežto u výpočtu g1 
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pomocí ODM jsou posuny vybírány z prstence o poloměru 5 mm od vrcholu trhliny. Toto 

platí jak pro úlohu rovinné napjatosti, tak i deformace. Srovnání průběhů tvarových funkcí pro 

těleso s trhlinou při uvažování rovinné napjatosti a rovinné deformace bylo ukázáno 

v přehledných grafech. Na převážné části definičního oboru tvarových funkcí nebyly zjištěny 

téměř žádné rozdíly pro obě úlohy. Znatelné rozdíly jsou pozorovány až pro velmi dlouhé 

trhliny. Z těchto důvodů se jeví jako opodstatněné pokračovat ve výpočtech za uvažování 

rovinné deformace. V případě elastického chování materiálu nezáleží na tom, zda výpočet 

proběhl za podmínky rovinné napjatosti či deformace. Při výrazném nelineárním chování je 

však srovnání zcela na místě. Dochází zde k výrazným rozdílům v rozsahu plastické zóny  

u vrcholu trhliny – v případě rovinné napjatosti je větší než při rovinné deformaci. Je to 

způsobeno rozdílem v multiaxialitě napjatosti ve vrcholu trhliny. 

 

5.1.3 Přesnost tvarových funkcí v závislosti na počtu a vzdálenosti vybraných uzlů sítě 

konečných prvků 

Přesnost tvarových funkcí (resp. koeficientů členů Williamsova rozvoje) se odvíjí od počtu 

vybraných uzlů MKP sítě a vzdálenosti, z které byly vybrány. Logicky vyvstává otázka: do 

jaké míry je tato přesnost ovlivněna? A kolik uzlů či jakou vzdálenost od vrcholu trhliny 

bychom měli použít? Na zodpovězení těchto otázek se soustřeďuje studie [9, 10, 13, 27], 

která uvažuje s následujícími variantami výběru různého počtu uzlů v okolí vrcholu trhliny, 

dále pak se vzdáleností takto vybraných uzlů od kořene trhliny. Počet uzlů byl volen ve třech 

variantách (21, 33 a 49 uzlů, což odpovídá rozdělení oblasti v okolí vrcholu trhliny na 10, 16 

a 24 stejných výsečí, viz Obr. 5-13, které byly dány funkcí KSCON, rozdělující oblast na 

prvky ve tvaru tzv. „rozety“). Vzdálenost od kořene trhliny (nebo také poloměr prstence pro 

výběr uzlů rring) byla uvažována o hodnotách 0.5, 2, 4, 8 a 12 mm, což při zvolené délce hrany 

zkušební krychle W = 100 mm vede na stejnou hodnotu v procentech rozměru zkušebního 

tělesa. Vybrané varianty modelů pro různé délky trhliny jsou znázorněny na Obr. 5-14 spolu 

s detaily MKP sítě u vrcholu trhliny a vyznačením monitorovaných uzlů sítě. Model byl 

v prostředí programu tvořen parametricky (pomocí makra) tak, aby bylo možné jej 

automaticky spouštět pro různé hodnoty délky trhliny a zapisovat spočtené výsledky do 

datového souboru. Pro některé zvolené parametry (zejména relativní vzdálenost prstence od 

vrcholu trhliny větší než 4 %) lze pozorovat dosti nevhodný tvar MKP sítě. Nicméně ani  

u těchto variant nebyla programem hlášena iregularita sítě. Poznamenejme, že zde používané 
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absolutní vyjádření hodnoty poloměru prstence rring je nutné posuzovat v relaci s absolutní 

hodnotou délky hrany krychle W. Ekvivalentně by zde bylo možné také používat relativní 

délky poloměrů normované právě hodnotou W. 

 Vyhodnocení všech 15 možných variant shrnuje Tab. 5-5, která ukazuje nejvyšší index 

n tvarové funkce gn, kterou lze ještě použít pro dostatečně přesnou aproximaci pole napětí  

a deformací. 

 

 

    

Obr. 5-13: Výpočtový model WST tělesa a variantami sítě konečných prvků kolem vrcholu trhliny (21, 33 a 49 
uzlů vstupujících do ODM výpočtů). Převzato z [9] 

 

 

Postup určení hodnoty tohoto indexu ilustrujme pomocí porovnání Obr. 5-15, 5-16 a 

5-17, kde jsou srovnávány průběhy tvarových funkcí gn pro všechny uvažované varianty 

počtu vybraných uzlů a jejich vzdálenosti od vrcholu trhliny − hladký průběh křivky 

reprezentuje dostatečně přesný výsledek varianty výběru uzlů; zato prudké změny průběhu 

křivek ukazují na výraznou relativní chybu oproti jiným variantám. Obr. 5-15 ilustruje průběh 

tvarové funkce g4 pro všechny zmíněné konfigurace. Je zde vidět, že všechny tvoří „hladkou“ 

křivku – pro analýzu pole napětí a deformací tělesa (s využitím prvních čtyř tvarových 

funkcí/členů Williamsova rozvoje) můžeme tedy použít jakoukoliv z patnácti uvažovaných 

variant. Naopak, na Obr. 5-16 si lze povšimnout výrazných fluktuací křivek u tvarových 

funkcí, které mají vzdálenost výběru uzlů rring = 0.5 mm. Obr. 5-17, 5-18 a  5-19 pak 

zobrazují jen ty funkce, které mají hladký průběh (ostatní nevhodné varianty jsou vynechány). 

Takovým způsobem byl zvolen nejvyšší index dostatečně přesné tvarové funkce pro Tab. 5-5 

a Obr. 5-20. 
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Obr. 5-14: Celkový pohled (vlevo) a detail sítě konečných prvků kolem vrcholu trhliny (vpravo) pro vybrané 
varianty výpočtu: a) 21 uzlů s poloměrem 0.5 mm, b) 49 uzlů s poloměrem 2 mm, c) 33 uzlů s poloměrem 4 mm, 

d) 49 uzlů s poloměrem 8 mm, c) 33 uzlů s poloměrem 12 mm. Převzato z [9] 

b) 

a) 

c) 

e) 

d) 
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Určení dostatečné přesnosti aproximace je tedy založeno pouze na vizuální kontrole 

průběhu funkce. Při dosavadních analýzách zpracovávaného výzkumného úkolu se však tato 

technika osvědčila, naopak „objektivní“ kritéria založená na posouzení přesnosti z nějakého 

typu normalizovaného vyjádření selhávají vzhledem k velkému gradientu funkcí u okrajů 

intervalu definičního oboru (znemožňuje normování absolutní hodnotou), případně velmi 

nízkým hodnotám funkcí v některých bodech definičního oboru (pro hodnoty funkcí blížících 

se k nule − znemožňuje relativní normování). 

 

Tab. 5-5: Nejvyšší index n dostatečně přesné tvarové funkce pro různé varianty výběru uzlů 

k \ rring  0.5 mm 2 mm 4 mm 8 mm 12 mm 

21 4 5 7 8 9 

33 4 6 8 9 10 

49 4 7 9 10 - 

 

Z porovnání grafů na uvedených obrázcích je zřejmé, že se zvyšujícím se počtem 

vybraných uzlů k se zpřesňují požadované tvarové funkce koeficientů vyšších členů řady. Je 

to tím markantnější, čím větší vzdálenost rring od kořene trhliny použijeme. Jinými slovy, se 

zvyšujícím se indexem nejvyššího uvažovaného členu řady n (při požadavku zachování 

dostatečné přesnosti) je nutné brát do úvahy výsledky pro varianty s větším počet uzlů k, ale 

zejména pro varianty s větší vzdáleností rring místa pro jejich výběr od čela trhliny. 

 Nevýhodou výběru uzlů z větší vzdálenosti je však limitovaný rozsah relativní délky 

trhliny pro vyhodnocené tvarové funkce. Vzhledem ke způsobu tvorby MKP sítě v okolí 

kořene trhliny (půlkruhová oblast, z jejíž hranice se vybírají uzly pro ODM) tak nezískáme 

hodnoty tvarových funkcí pro velmi krátké a velmi dlouhé trhliny (viz Obr. 5-14d a 5-14e). 

 Tuto nevýhodu lze odstranit vytvořením procedury umožňující výběr uzlů 

z flexibilněji definované oblasti. V prostředí použitého výpočtového MKP programu ANSYS 

je v kapitole 5.3 definována technika výběru uzlů zohledňující délku trhliny/ligamentu (tj. 

vzdálenosti čela trhliny od přední resp. zadní strany tělesa), případně dalších volných okrajů 

tělesa. Na provedené analýze je vyšetřována i možnost vylepšení výsledků prostřednictvím 

uvážení více vrstev uzlů. 

 Relevantnost dosažených výsledků je dále zkoumána v následujících kapitolách za 

použití alternativních postupů tvorby sítě, zejména v blízkém okolí vrcholu trhliny. 
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Obr. 5-15: Průběh tvarové funkce g4 pro všechny uvažované varianty výběru uzlů [9] 

 

Obr. 5-16: Průběh tvarové funkce g6 pro všechny uvažované varianty výběru uzlů [9] 
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Obr. 5-17: Průběh tvarové funkce g6 pro dostatečně přesné varianty výběru uzlů [9] 

 

Obr. 5-18: Průběh tvarové funkce g7 pro dostatečně přesné varianty výběru uzlů [9] 
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Obr. 5-19: Průběh tvarové funkce g9 pro dostatečně přesné varianty výběru uzlů [9] 

 

 

 

Obr. 5-20: Nejvyšší index dostatečně přesné tvarové funkce pro vybrané varianty výběru uzlů v závislosti na 
počtu vybraných uzlů a vzdálenosti výběru od kořene trhliny [27] 
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5.2 Atypická zkušební tělesa 

Snaha o nízké stísnění během lomové zkoušky vedla k několika dalším numerickým studiím 

[4, 11, 14, 15, 16, 17, 29, 33], které si kladly za cíl porovnat LPZ (popřípadě pole napětí) na 

nové testovací konfiguraci, která by mohla na základě pozměnění několika parametrů vést ke 

změně constraintu (tedy stísnění za čelem trhliny). Byla zvolena inovativní zkušební 

konfigurace (poprvé uveřejněna ve [29]), která je kombinací zmíněného WST (způsob 

zatížení klínem, štípací test) a zkušebního tělesa pro tří/čtyřbodový ohyb (viz Obr. 5-21a). 

Bylo očekáváno, že nižší constraint umožní vyvinutí větší LPZ a snazší pozorování jejích 

změn během lomového procesu. Ohybové geometrie jsou charakteristické velkým stísněním 

zóny za čelem postupující trhliny (zejména pro delší trhliny), dochází tak ke stabilnímu šíření 

od místa iniciační trhliny až k místu vnášeného posunutí/síly. Nestabilní šíření je typické pro 

tělesa namáhaná tahem (tedy nižší stísněnost za čelem trhliny). Avšak zkouška v takové 

konfiguraci je velice náročná na své provedení. 

 

  

Obr. 5-21: Atypické zkušební konfigurace, a) geometrie se zobrazením okrajových podmínek, b) varianty tvaru 
těles (šedě jsou označeny varianty s provedenou rekonstrukcí pole napětí – viz dále). Převzato z [29] 

 

5.2.1 Tvarové funkce atypických zkušebních konfigurací 

Pro varianty atypických těles I-a, II-a, II-b, III-a, III-b , (viz Obr. 5-21) byly v rámci [15] 

zjištěny tvarové funkce (z výběru 49 uzlů ze vzdálenosti 5 mm od čela trhliny) a na jejich 

základě byla provedena rekonstrukce pole napětí a jejich srovnání [29] – pouze pro varianty a, 

jak ukazuje Obr. 5-22. 

 

a) b) 
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Obr. 5-22: Numerické modely variant a) I-a, b) II-a, c) III-a , d) výběr 49 uzlů ze vzdálenosti 5mm 

 

Hodnoty prvních čtyř tvarových funkcí shrnuje Tab. 5-6, která srovnává jednotlivé 

varianty pro velmi krátké a velmi dlouhé trhliny. Lze si povšimnout trendu, kdy se zvětšující 

se délkou tělesa, klesá hodnota tvarové funkce. Čím větší vzdálenost podpor, tím menší je 

absolutní hodnota tvarové funkce gn. 

 

Tab. 5-6: Hodnoty tvarových funkcí gn pro jednotlivé typy dle Obr. 5-21 a 5-22 

typ 

k(αααα) t(αααα) g3(αααα) g4(αααα) 

0,125 0,925 0,125 0,925 0,125 0,925 0,125 0,925 

I-0 1.5248 78.7345 -2.6778 161.0768 1.2302 -704.8486 -0.5393 329.1943 

II-a 1.2363 72.6539 -2.1374 147.7028 0.8747 -649.0799 -0.6113 303.4561 

II-b 1.1103 66.5683 -1.8897 134.4110 0.7534 -593.1221 -0.4395 277.1884 

III-a 0.9848 60.4828 -1.6366 121.1262 0.6039 -537.1674 -0.2815 250.9024 

III-b 0.7428 48.3115 -1.1457 94.5577 0.3127 -425.2522 0.0412 198.3181 

 

Průběhy tvarových funkcí g1 a g5 jednotlivých variant v závislosti na relativní délce trhliny α 

ukazují grafy na Obr. 5-23. První dvě tvarové funkce posloužily pro analýzu v rámci [4]. 

 

  

Obr. 5-23: Průběhy tvarových funkcí v závislosti na relativní délce trhliny: a) g1 , b) g5 
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5.3 Analýza obecného výběru uzlů pro určení identifikátorů polí napětí a 

deformací v tělesech s trhlinou za využití VP-LELM 

Motivací pro vytvoření automatické procedury (mimo ušetřený čas), uvedené v kapitole 4.4, 

byly základní otázky typu: Kolik vstupních veličin (uzlových posunů) je třeba brát do ODM 

analýzy? V jaké vzdálenosti od kořene trhliny? A z jaké části tělesa je potřeba je brát? 

Zkušební konfigurace, která se vybízí pro analýzu širšího rozsahu, je test štípáním klínem 

(WST) zobrazený na Obr. 5-2. Pro tento druh zkušební konfigurace je spousta referenčních 

výsledků jak z experimentů, tak i z předešlých numerických analýz. 

 Princip automatické procedury je následující. Ve výpočtovém systému ANSYS je 

vytvořena potřebná geometrie a pokrytí sítí konečných prvků, která se řídí uživatelskými 

pokyny. To vše pomocí vhodně zvoleného makra má za cíl vytvořit soubor dat, který bude 

obsahovat výsledky z libovolného výběru (který v dřívějších studiích nebyl možný) počtu 

uzlů a jejich vzdáleností (Obr. 5-24) od vrcholu trhliny a spočtené posuny v těchto uzlech od 

zadaného zatížení. Další částí pak bude aplikování ODM tak, že uživatel spustí připravenou 

dávku, vytvořenou v objektově orientovaném skriptovacím jazyce Java. Na základě 

dostupných dat tak vytvořená aplikace získá řešení členů Williamsovy řady (a přepočte je na 

bezrozměrné tvarové funkce). 

 Realizace procedury, skládající se ze dvou kroků (výpočet a vyhodnocení), je dílem 

kolektivu Sobek (makro pro výpočet v KP softwaru), Pail (Java aplikace označována 

ODeMApp – Over Deterministic Method Application) a Veselý (idea, management) [19, 21, 

35]. Umožňuje teoreticky jakýkoliv výběr libovolného množství vstupních parametrů 

(posunů) odkudkoliv (viz Obr. 5-25) ze zkušebního tělesa (díky husté síti KP, čítající téměř 

70 000 uzlů. Zatím jen pro WST o výšce 100 mm, podepřené na dvou podporách) a tím může 

zodpovědět dosavadní i budoucí otázky ohledně tématu napjatostních aspektů těles s trhlinou 

(mimo jiné závislost vrstvy výběru na průběhu členů Williamsovy řady; závislost vzdálenosti 

výběru; ovlivnění okrajovými podmínkami atd.). 

 Jelikož může nastat nepřeberné množství různých variant (a jejich analýz) byly pro 

otestování automatické procedury (a následné rekonstrukce pole napětí) vybrány následující 

konfigurace, podmíněné výběrem uzlů dle zvolených parametrů. Ty jsou dány celkovým 

počtem vybraných uzlů z tzv. úhlového a vzdálenostního výběru. Úhlový výběr koresponduje 

s problematikou okrajových podmínek (podpory, vnesená zatížení) a má za úkol vysvětlit 

ovlivnění tvarových funkcí (respektivě členů Williamsovy řady) těmito eventualitami. V práci 
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[21] je sledována čtveřice úhlových výběrů: celý model (úhel 180° – v systému ANSYS 

modelována pouze polovina tělesa); výběr z výseče o úhlu 90° pootočené od osy trhliny  

o úhel 10°; výběr z výseče o úhlu 90° pootočené od osy trhliny o úhel 45° a konečně výběr 

z výseče o úhlu 90° pootočené od osy trhliny o úhel 80° (viz Obr. 5-26a–d). Vzdálenostní 

výběr oproti tomu uvažuje různá rozdělení výběru uzlů sítě konečných prvků v daném klínu 

z hlediska vzdálenosti. Pro tuto možnost byla naprogramována trojice distribučních funkcí: 

konstantní, kvadratická a exponenciální (Obr. 5-26e–g). Takto vzniklých, celkem dvanáct, 

variant bylo podrobně analyzováno a výstupem jsou hodnoty jejich tvarových funkcí 

v závislosti na relativní délce trhliny (viz dále). 

 

   

Obr. 5-24: Princip výběru uzlů v síti KP (schematicky) 
Obr. 5-25: Teoretický výběr uzlů sítě KP, 

představující místa a směrnice výběru (červené 
čáry), kde leží vybrané uzly (černé body) [19] 

 

Spojení úhlového a vzdálenostního výběru proběhlo v systému ANSYS 

naprogramovaným způsobem (v podobě vhodného makra). Vstupními parametry byly: 

relativní délka trhliny α s rozsahem {0,75; 0,975}po 0,025; dále pak počáteční úhel výběru  

a úhel klínu výběru (viz Obr. 5-26); počet výseků, na kterých se vybírají uzly sítě KP 

(zvoleno 10); počet uzlů výběru (zvoleno opět 49 uzlů, pro kontrolu s dosavadními výsledky 

[9]); možnost zvážit výběr okrajových bodů tělesa a konečně distribuční rozdělení jedné ze tří 

funkcí pro vzdálenostní výběr. 

 Po vytvoření geometrie, aplikování okrajových podmínek a výpočtu se program na 

základě makra rozhodne pro rozdělení jednotlivých úseků a dopočítává koncové body na 

okrajích tělesa (vždy jedna souřadná osa je známa), podle zvolené úhlové výseče. Následně 
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zapíše čísla uzlů do připravené matice a rozdělí počet uzlů pro každý z úseků. Ze znalosti 

distribuční funkce odvodí jednotlivé vzdálenosti mezi uzly a iterační procedurou se dopracuje 

k výběru právě jednoho uzlu pro jednu sérii souřadnic (ukázka na Obr. 5-27). Opět následuje 

zápis do matice. Jednotlivé výstupy (jak již bylo několikrát zmíněno, jedná se o posuny  

a souřadnice jednotlivých uzlů sítě KP) jsou pak přičleněny číslům uzlů z matice zápisu. Je 

vygenerován datový soubor. 

 

    

 

 

 

a) Úhlový výběr 90° 
klínu s počátečním 
úhlem 10°, α = 0.45 

b) Úhlový výběr 90° 
klínu s počátečním 
úhlem 45°, α = 0.3 

c) Úhlový výběr 90° 
klínu s počátečním 

úhlem 80°, α = 0.55 

d) Úhlový výběr 180° 
klínu s počátečním 
úhlem 0°, α = 0.7 

Vzdálenostní výběr s: 
e) konstantní, f) 

kvadratickou, a g) 
exponenciální 

distribuční funkcí 

Obr. 5-26: Varianty úhlového a vzdálenostního výběru uzlů od vrcholu trhliny; převzato z [35] 

 

Na datový soubor v předpřipraveném formátu je aplikována Java procedura 

ODeMApp, specifikováním cesty k umístění dat. Dále se zadávají vybrané materiálové  

a geometrické charakteristiky, typ rovinné úlohy (deformace/napjatost). V dalším kroku 

umožní program definovat nejvyšší index tvarové funkce, který má být spočteným výstupem. 

Následuje výpočet tvarových funkcí gn pomocí ODM. 

 Tvarové funkce jako závislosti na hodnotách relativní délky trhliny α byly zpracovány 

v MS Excel do přehledných grafů, viz Obr. 5-28. Pro první tvarovou funkci si lze povšimnout 

společného trendu pro všechny analyzované konfigurace. Od druhé tvarové funkce se již 

hodnoty liší. Obdobně, jako je tomu v [9], se dají určité nevhodné varianty vynechat [35] jako 

je tomu u Obr. 5-29. 
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a) konstantní rozdělení 
vzdálenosti, 90° klín, 

počáteční úhel 10°, α = 0.3 

b) exponenciální rozdělení 
vzdálenosti, 90° klín, 

počáteční úhel 45°, α = 0.5 

c) kvadratické rozdělení 
vzdálenosti, 90° klín, 

počáteční úhel 80°, α = 0.3 

d) konstantní rozdělení 
vzdálenosti, 180° klín, 

počáteční úhel 0°, α = 0.5 
 

Obr. 5-27: Příklady uzlového výběru ze sítě konečných prvků numerického modelu; převzato z [35] 

 

Lze vynést následující doporučení: Pro kvadratická a exponenciální rozdělení je potřeba 

uvažovat interval relativní délky trhliny v rozmezí 0,2 až 0,8. Nejcenějším poznatkem je však 

to, že výběr je ovlivněn okrajovými podmínkami. Úhlový výběr uzlů KP tělesa má větší vliv 

než vzdálenostní výběr (respektive použitá distribuční funkce). 

 Výsledky lze hodnotit jako úspěšné a otevírájí spoustu potenciálních cest pro uplatnění 

automatické procedury pro další výzkum v oblasti polí napětí a deformací pro tělesa s trhlinou 

a rekonstrukce lomové procesní zóny. Poslední domněnky a vhodnosti výběru (tj. místo  

a distribuční funkce) byly ověřeny na rekonstrukci pole napětí (viz následující kapitola). 
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Obr. 5-28: Grafy tvarových funkcí gn pro všechny uvažované konfigurace v rámci studie a analýzy pomocí 
automatické procedury; převzato z [35] 
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Obr. 5-29: Grafy tvarových funkcí gn pro všechny uvažované konfigurace v rámci studie a analýzy pomocí 
automatické procedury, které jsou zbaveny nevhodných variant výběru; převzato z [35] 
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5.4 Rekonstrukce pole napětí 

Samotná rekonstrukce pole napětí (popsaná v [26, 28, 29, 33, 35]) byla provedena za použití 

vyvinuté techniky nazvané ReFraPro (Reconstruction of Fracture Process – Veselý & Frantík 

2014). Ze získaných tvarových funkcí, za využití vhodné podmínky plasticity a za 

předpokladu určení délky ekvivalentní elastické trhliny lze rekonstruovat pole napětí pro 

danou relativní délku trhliny. Následně je aplikací teorie kohezivní trhliny (Hillerborg et al. 

1976) možné usuzovat na rozsah celé LPZ. Z následujícího obrázku jasně vyplývá, že pro 

přesnější určení pole napětí (přirozeně i pro LPZ) pro větší rozsah, než je bezprostřední okolí 

vrcholu trhliny, je nutné kalkulovat s větším počtem členů mocninného rozvoje, tedy i větším 

počtem tvarových funkcí. Na druhou stranu se zvyšujícím se počtem využitých členů 

Williamsova rozvoje klesá přesnost aproximace (viz např.  Obr. 5-30). Pro typickou WST 

konfiguraci ukazuje zmíněný Obr. 5-30 průběh napětí σy, rozevírajícího trhlinu a dále pak 

napětí σx při využití různého počtu členů řady (N). Obrázek je pro srovnání doplněn o přesné 

řešení pomocí MKP (napravo). Pro ilustraci jsou použity jen dvě relativní délky trhliny α. 

 

Obr. 5-30: Rekonstrukce pole napětí σy, σx pro za využití různého množství členů N Williamsova rozvoje. 
Převzato z [26] 
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Studie [26, 28, 29] otevřely cestu pro náročnější analýzu za využití prostředků 

k úpravě výstupů ze softwaru ReFraPro. Pomocí izoploch napětí (relevantní třída vytvořené 

aplikace označená jako colorzoner), které ve svém zobrazení vystihují pole napětí 

názornějším způsobem, jsou řešeny další analýzy nejen pro typické WST těleso, ale i pro 

atypická tělesa (viz výše) – analýza [33] kombinuje oba způsoby zobrazení a ukázku průběhu 

shrnuje Obr. 5-31 na izoplochách hlavního napětí σ1 pro čtveřici atypických těles (I-0, I-a, II-

a, III-a ). Platnost předchozích předpokladů byla tedy potvrzena. 

 

 

Obr. 5-31: Srovnání polí napětí σ1 variant tělesa WST pro vybranou relativní délku trhliny α = 0,6. 
Rekonstrukce za využití dvojice rozsahů členů Williamsovy řady (6 a 9) a srovnání s FE numerickým modelem. 

Převzato z [33] 

 

Ověření vhodnosti výběru vstupních veličin (načrtnuto v kapitole o automatické 

analýze) pomocí automatické analýzy, která otevřela cestu k zintenzivnění výzkumu pole 

napětí kvazikřehkých těles, demonstruje následující část výzkumu, uveřejněná v [35]. Pro 

připomenutí, vhodnost výběru byla simulována na konfiguracích úhlového výběru (Obr. 5-
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26a–d) a zvolené distribuční funkce (Obr. 5-26e–g) v celkem dvanácti konfiguracích a jejich 

přehledné grafy shrnuje Obr. 5-28. Závěry ze zmíněné kapitoly potvrzuje i tento výzkum na 

porovnávání zrekonstruovaných polí napětí všech uvažovaných konfigurací. 

 Poznatek, že výběr je ovlivněn okrajovými podmínkami názorně ilustruje následující 

rekonstrukce pole hlavního napětí σ1 z Obr. 5-32. Stačí od sebe postupně odlišit pole napětí  

z obrázku ve svislém pořadí. Srovnání s grafy jako z Obr. 5-28 je pak zajímavé z hlediska 

použitých distribučních funkcí výběru uzlů sítě konečných prvků.  
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Obr. 5-32: Rekonstrukce pole hlavního napětí σ1 konfigurací těles z Obr. 5-23 pro relativní délku trhliny 
α = 0,5. Rekonstrukce za využití trojice rozsahů členů Williamsovy řady (4, 7 a 11) se srovnáním s FE 

numerickým modelem. Převzato z [35] 



 VUT v Brně, Fakulta stavební                  Ing. Jakub Sobek 
 Ústav stavební mechaniky       Napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu 

53 

 

Celkově [35] potvrzuje předchozí závěry o nutnosti zvážení většího počtu členů 

Williamsovy řady pro analýzu širšího okolí od kořene trhliny, ovlivnění okrajovými 

podmínkami (tj. místem výběru uzlů KP), studie doporučuje číslo minimálního množství 

členů větší než 4! Rozdílný úhlový výběr v rámci zkušebního tělesa má nezanedbatelný vliv 

na rozložení napětí zpětnou rekonstrukcí, nejinak je tomu i u distribuční funkce výběru, kde 

exponenciální funkce často nepřináší kýžené ovoce. Další analýzy, především normované na 

určitý společný jmenovatel, jsou stále na místě a budoucí výzkum má přinést odpověď na 

předestřenou otázku vhodnosti výběru (ať úhlového či vzdálenostního) uzlů KP. 

 Definitivně lze poznamenat, že srovnání na základě rekonstrukce polí z rozdílných 

tvarových funkcí (získaných na vybraných konfiguracích WST), nabízí jiný úhel pohledu na 

napjatostní analýzu těles z kvazikřehkých materiálů. 

 

5.4.1 Vliv přesnosti polynomů tvarových funkcí na rekonstrukci pole napětí v tělese 

s trhlinou 

V předchozích studiích byl prezentován přístup pro popis pole napětí (či deformací) pro tělesa 

s trhlinou z kvazikřehkých materiálů. Opírá se o nutnost zohlednění většího množství členů 

Williamsovy řady (či přepočtených tvarových funkcí) k vyjádření těchto polí, zejména ve 

vzdálenějším okolí od kořene trhliny. Víceparametrová lineární elastická lomová mechanika 

je v tomto případě výstižnější než dvouparametrová, protože dokáže za pomocí více členů 

řady popsat pole ve větší vzdálenosti, čehož lze využít pro odhad rozsáhlé lomové procesní 

zóny (LPZ), charakteristické zejména pro kvazikřehké materiály (jako je beton, keramika, 

grafit a podobně). 

 Výše uvedené studie využívají k rekonstrukci pole napětí ve zkušebních tělesech 

nástroje ReFraPro, do kterého vstupují (mimo jiné) hodnoty koeficientů vyšších členů 

Williamsovy mocninné řady (resp. z nich přepočtené bezrozměrné, tzv. tvarové funkce), 

získané z numerických výpočtů polí deformací ve zkušebním tělese za pomocí přeurčité 

metody (ODM). V dosavadních studiích bylo mířeno hlavně na WST, uvedený postup je však 

obecný a lze jej použít pro jakoukoliv zkušební geometrii (v módu I). Avšak zatím nebyla 

věnována dostatečná pozornost přesnosti samotných polynomů, vystihující tvarové funkce. 

Aproximace řady bodů spojitou funkcí pomocí regrese sebou nese jistá úskalí. Při použití 

běžných softwarových nástrojů, které regresi umožňují, může mít uživatelské nastavení 

(maximální stupeň použitého polynomu; hodnota relativní/absolutní chyby, koeficientu 
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determinace; počet desetinných míst spočtených hodnot koeficientů, atd.) značný vliv na 

finální přesnost křivky tvarové funkce. MS Excel kupříkladu pro regresi polynomem uvažuje 

maximálně polynom šestého stupně. Zda je to málo, či zda tento počet zcela dostačující je 

jedním z předmětů následujících řádků. Hlavní pozornost je zaměřena především na vliv 

stupně použitého polynomu (a vyhodnocení přesnosti této aproximace) na rekonstrukci pole 

napětí se srovnáním s FEM výpočtem [24]. 

 Numerický model pro určení tvarových funkcí použitý v této studii vychází také ze 

zkušebního tělesa pro test štípáním klínem o výšce a délce 100 mm se dvěma podporami, jako 

je tomu u [9, 20]. Z předchozích studií [21, 35] byly získány koeficienty až 12. členů 

Williamsova rozvoje a přepočteny na tvarové funkce (tedy g1 až g12) jako výsledky jedné 

z variant výběru uzlů pro metodu ODM (49 uzlů, které se nacházely v 90° klínu s počátečním 

odklonem o 10°, využito bylo exponenciálního rozdělení vzdálenosti uzlů od vrcholu trhliny, 

viz Obr. 5-33). Software Mathcad (Mathcad 2007) (Obr. 5-34) byl vybrán pro regresní 

aproximaci hodnot tvarových funkcí do jednotlivých polynomických funkcí (celkem tedy 

12ti), použitelných pro proceduru ReFraPro a následné porovnání polí napětí mezi 

jednotlivými variantami (viz dále). Obsahuje velké množství šablon pro různé aplikace 

matematiky i statistiky. Vzájemné srovnání proběhlo v sw MS Excel. 

 

 
Obr. 5-33: WST těleso s jeho numerickým modelem 

[24] 
Obr. 5-34: Regrese dat v sw Mathcad [24] 

 

Varianty pro určení polynomů tvarových funkcí se dají shrnout do pěti následujících 

odrážek s příkladem proložení jedné konkrétní tvarové funkce g6, sleduje se přesnosti 

provedené regrese: 

• polynomy jen prvního stupně (lineární funkce) – regrese dat jen pomocí lineární 

funkce, jako je tomu u Obr. 5-35a, nehledě na jakékoliv kritérium výstižnosti regrese; 

90° 

10° 

x 

y 
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• polynomy jen devatenáctého stupně – regrese dat jen polynomem 19. stupně, nehledě 

na jakékoliv kritérium výstižnosti, viz Obr. 5-35b; 

• polynomy jen dvacátého stupně – regrese dat jen polynomem 20. stupně, jako je tomu 

u Obr. 5-35c, nehledě na jakékoliv kritérium; 

• polynomy vyhodnocené na základě kritéria maxima relativní chyby při regresi – 

regrese dat vhodným polynomem tak, aby byla maximální relativní chyba co nejmenší 

(viz Obr. 5-35d, kde je optimální proložení dat dáno polynomem 10. stupně); 

• polynomy vyhodnocené na základě kritéria koeficientu determinace R2 – regrese dat 

vhodným polynomem tak, aby byl koeficient determinace co nejblíže číslu 1, jako je 

tomu u Obr. 5-34, kde jsou data optimálně proložena polynomem 15. stupně při 

hodnotě R2 = 1. 

 

Vytvořené polynomy byly použity jako vstupy pro aplikaci ReFraPro a v uživatelském 

rozhraní colorzoner této aplikace byly získány izoplochy normálového napětí, které jsou 

předmětem analýzy a srovnání jednotlivých variant v následující kapitole. 

 

  

  
Obr. 5-35: Ukázka jednotlivých variant regrese stejné tvarové funkce vhodnými polynomy: a) 1. stupeň, 

b) 19. stupeň, c) 20. stupeň, d) 10. Stupeň. Převzato z [24] 

 

a) b) 

c) d) 
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Obr. 5-36 shrnuje rozložení normálového napětí pro všechny varianty, nastíněné 

v předchozí kapitole, doplněné o sloupec s označením FEM představující konečněprvkové 

řešení ze systému ANSYS pro stejné zatížení (zde uvažované jako přesné řešení pole napětí). 

Jednotlivé sloupce korespondují s označením variant, řádky představují vybrané tvarové 

funkce (g1, g4, g6, g7, g9). 

 Je zde patrný trend, stejně jako u předchozích prací, že se zvyšujícím se počtem 

použitých tvarových funkcí pro aproximaci pole napětí, stoupá přesnost pro širší rozsah od 

vrcholu trhliny v porovnání s přesným řešením. Tedy pro širší rozsah pole napětí (popř. odhad 

LPZ) u kvazikřehkých matriálů by se nemělo užívat jen první tvarové funkce (po úpravě 

vztahu (10) jen součinitele intenzity napětí KI) – dopustili bychom se tak nepřesnosti, jako to 

ilustrují varianty v řádku pro g1 v Obr. 5-36. 

 K přesnosti jednotlivých variant polynomů, aproximujících tvarové funkce, je potřeba 

přistoupit na základě sledování detailů odlišností jednotlivých polí napětí v porovnání s FEM 

řešení. Při regresi na základě využití jen lineární funkce (polynom prvního stupně, označený 

jako pol 1. st.) pro všech dvanáct tvarových funkcí, získaných z ODM, je zřejmý fakt výrazné 

nepřesnosti. A to jak při použití jedné či více tvarových funkcí pro zpětnou rekonstrukci pole 

napětí. Nejinak je tomu i při další krajní možnosti – aproximace na základě co největšího 

polynomického stupně (tedy nejpřesnějšího z hlediska vystižení samotné funkce): varianty 

pol 19. st. a pol 20. st. Oproti lineární funkci dosahují lepší přesnosti, avšak pro vyšší členy 

uvažují širší okolí od vrcholu trhliny v tlačené (záporné) škále napětí. 

 Při vyhodnocení funkcí na základě kritéria maximální relativní chyby (varianta 

pol rel. err.) se dostáváme k přesnějším výstupům, které by se při aproximaci s využitím 

funkce g9 daly přirovnat k lineární konfiguraci pol 1. st. Zdaleka nejpřesnější je postup, 

využívaný autory od samého počátku (varianta pol R2) – vztažení k hodnotě koeficientu 

determinace R2 (má rozsah od 0 do 1, kdy 1 je nepřesnější regrese daných bodů). A hledala se 

právě taková varianta polynomiální regresní funkce, aby se přiblížila číslu 1. Proto se pravý 

sloupec z Obr. 5-36 nejvíce přibližuje FEM řešení a lze tento způsob prohlásit za nejpřesnější. 

 Při vyhodnocení na základě kritéria koeficientu determinace se v sw Mathcad často 

dostáváme do oblasti užití polynomů výrazně vyššího stupně, než je schopný poskytnout MS 

Excel! Při srovnání pak dostáváme vzájemné rozdíly hodnot vypočítaných tvarových funkcí 

počínaje 0,5 % a výše (liší se případ od případu). 
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Obr. 5-36: Pole normálového napětí σxx pro varianty přesnosti polynomů tvarových funkcí; svislé popisky 
představují pořadí tvarové funkce; vodorovné popisky uvádějí jednotlivé varianty normování. Převzato z [24] 
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Přesnost polynomů tvarových funkcí byla analyzována na jednotlivých případech 

variant regrese při porovnání jednotlivých polí napětí, které byly aproximovány za využití sw 

ReFraPro. Vhodnou variantou je pol R2, u ostatních se dopouštíme nezanedbatelných chyb 

při studiu širšího okolí tělesa od vrcholu trhliny (využitelné např. pro kvazikřehké materiály). 

 Při užití regrese v MS Excel by měl mít uživatel na paměti, že ne vždy stačí polynom 

šestého stupně na aproximaci tvarové funkce a další využití s sebou nese jistou chybu. 
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6  NAPJATOSTNÍ ASPEKTY – PROVEDENÉ ANALÝZY ZA 

VYUŽITÍ MODELU KOHEZIVNÍ TRHLINY 

6.1 Atypická štípaná/ohýbaná zkušební tělesa 

6.1.1 Úvodní studie 

Analýza problému vytýčeného v kapitole 5.3 je provedena prostřednictvím numerických 

simulací testů atypických zkušebních těles, které spojuje způsob zatěžování. Rozdílů ve 

stísnění se pak dosáhne změnou parametrů – dostáváme tak několik zkušebních konfigurací 

(Obr. 5-21; později rozšířeny v Obr. 6-5), které byly podrobeny analýze v softwaru ATENA 

2D (Červenka et al. 2010), což je konečně-prvkový výpočetní nástroj umožňující modelování 

porušení konstrukcí trhlinami. Nejen jejich vznik, ale i postupné šíření v závislosti na 

zatěžovacím procesu (přírůstek síly/deformace). Tento sw. disponuje nelineárními modely 

materiálů – jako je plasticita, poškození a nelineární lomová mechanika – pro simulaci 

„skutečného“ chování dílčího materiálu. Lomově-plastický model pro simulaci kvazikřehkých 

materiálů (betonu), který je použitý pro všechny konfigurace, kombinuje konstitutivní modely 

pro tahové (lomové) a tlakové (plastické) chování. Model lomu je založen na ortotropní 

formulaci rozetřených trhlin s implementací modelu pásu trhlin (tedy model kohezivní 

trhliny). 

 Tvary zkušebních těles byly voleny s ohledem na jejich délku tak, aby pokryly 

rozmezí od krátkých těles (obvykle testovaná v konfiguraci WST) až po dlouhá (3PB, RILEM 

1985). Pro všechny výpočtové modely byl použit společný materiálový model (v sw. ATENA 

označovaný 3D Non Linear Cementitious 2) o stejných parametrech (Youngův modul 

E = 35 GPa, Poissonův součinitel ν = 0,2; pevnost v tahu ft = 2,95 MPa, pevnost v tlaku 

fc = 36,55 MPa, lomová energie Gf = 73,64 Jm-2, Hordijkovo exponenciální změkčení). Síť 

konečných prvků byla generována s ohledem na oblast předpokládané LPZ, a to konkrétní 

velikostí délky strany konečného prvku 1 mm. Pro ocelové roznášecí příložky (sloužící pro 

rozevírání tělesa a podpory) byl využit elastický izotropní materiálový model s E = 210 GPa  

a ν = 0,3. 

 Délka zářezu a byla zvolena o hodnotě 25.5 mm tak, aby pro relativní délku trhliny 

platilo α = 0.3. U konfigurací zatěžovaných klínem je totiž délka trhliny měřena od místa 

působiště vodorovné složky zatížení (což je 15 mm od horního líce tělesa). Avšak pro 
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tříbodový ohyb (varianta 3PB) byla zachována variantně jak délka zářezu a = 25.5 mm 

(odpovídá α = 0.25), tak i výška zbývajícího ligamentu (85 – a) mm (tj. a = 40.5 mm, 

α = 0.4). Důvodem bylo srovnání zatěžovacích diagramů. 

 Staticky určitá konstrukce (prostý nosník) byla simulována odebráním stupňů volnosti 

ocelových desek u spodního okraje modelů, a tím vytvoření posuvných/neposuvných 

kloubových podpor. 

 Kvůli 2D zjednodušení zatěžovacího klínového mechanismu bylo u počátečních 

simulací v konfiguracích I až III-b  (Obr. 6-1a) zatěžováno přírůstkem síly (svislé zatížení, 

přenášené ocelovým klínem, jež je na kontaktu s ložisky příložek, s výhodou pro modelování, 

rozloženo na vodorovnou rozevírající a svislou přítlačnou sílu). Průběh reálného testování 

však odpovídá přírůstku deformací, což je ale ve 2D obtížné u uvedených variant 

vymodelovat (model s přírůstkem deformace ocelového klínu a interakce s ocelovými 

příložkami (viz Obr. 6-1b) byl již několikrát použit a je součástí dalšího výzkumu a analýz 

LPZ. V pozdějších studiích návrat k bodovému působení síly/deformace (viz dále). Pro 

nelineární výpočet numerických modelů zatížených přírůstkem síly bylo nutné využít metodu 

Arc-Length. Klesajícím větvím zatěžovacích diagramů nebyla věnována detailní 

pozornost/značný podrobný výpočtový čas, z toho důvodu se mohou jevit jako „hrubé“. 

 Pro srovnávání každé z variant numerických modelů a jejich výsledků bylo zváženo 

umístění různých druhů monitorovacích bodů na strategických místech výpočtového modelu. 

Jde především o svislý posun spodního okraje uprostřed tělesa, působící svislá síla Pv (popř. 

reakce přepočítaná z napjatosti vlivem přírůstku deformace), otevření ústí zářezu (CMOD)  

a vodorovná (rozevírající) síla Psp (viz Obr. 6-1 fialové body). 

 

Součástí [14] je pak úplné vyhodnocení všech analyzovaných variant, včetně zatěžovacích 

l−d  diagramů (load−displacement, tedy zatížení vs. posun) a rozložení normálového napětí 

(s rozsahem porušení ve sledovaných bodech zatěžovací křivky), které je shrnuto 

v následujících obrázcích a grafech. Obr. 6-2 zobrazuje průběhy l−d diagramů (závislosti 

působící svislé síly vs. svislá deformace na dolním líci tělesa) analyzovaných variant − 

zatěžovaných přírůstkem síly. V jednotlivých l−d diagramech jsou vyznačena stádia lomu, 

která jsou analyzována níže. Jde o bod 1, kde končí lineární větev diagramu (elastické 

chování materiálu), dále bod 2 (maximální únosnost modelu) a bod 3 (referenční bod na 

sestupné větvi, odpovídající 1/10 počáteční tuhosti). 
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a)  b)  

c)  d)  

e)  

f)  

g)  

 

Obr. 6-1: Výpočtové modely atypických zkušebních těles: a) I-a zatížení silou, b) I-a zatížení deformací přes 
vložený klín, c) II-a, d) II-b, e) III-a , f) III-b , g) 3PB 
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Obr. 6-2: Zatěžovací diagramy s vyznačenými body učenými pro analýzu pole normálového napětí [14]; varianta 
v grafu označená jako IV-04_for ve skutečnosti představuje 3PB 

 

Izoplochy normálového napětí (vykresleny jsou pouze tahy a rozsah porušení – vzor 

trhlin) a jeho řez v centrální rovině tělesa v bodech 1 až 3 zobrazuje Obr. 6-3. Ze stavu 

napjatosti v elastické oblasti (levý sloupec) bylo očekáváno, že rozsah LPZ se bude zvětšovat 

se zvětšující se hodnotou λ (a v rámci jedné hodnoty λ se zvětšující se hodnotou χ; pro 

jednotlivé vztahy viz Obr. 5-21a). Z obrázků v tomto sloupci je vidět, že poměr tažené  

a tlačené části ligamentu se zvětšuje s přechodem od varianty I ke III-b . Naopak, při přechodu 

od geometrie s centrálním průřezem namáhaným současně ohybem a tahem (I až III ) k pouze 

ohýbané geometrii (IV) se tento poměr zase sníží. Očekávaná tendence růstu šířky porušení, 

podle předpokládaného vývoje stísněnosti u čela trhliny, ovšem s přechodem od geometrie I 

k III  z výsledků provedených simulací není patrná. Znatelný je tento efekt až při porovnání 

variant I až III  s variantou 3PB. 

 

Jako vhodná pro podrobnější analýzu (pro svou odlišnost od 3PB) se díky této studii jevila 

varianta III-b  (Obr. 6-1f). Za zmínku ovšem stojí situace při vykreslování l–d diagramů 

různých možností modelování, jako je tomu u Obr. 6-4. 
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Obr. 6-3: Rozložení a řezy normálového napětí s rozsahem porušení ve sledovaných stádiích lomového procesu 
(dle Obr. 6-2) [14] 
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U budoucího srovnávání atypických zkušebních těles s tělesy pro tříbodový ohyb by bylo 

vhodné přihlédnout ke stejné počáteční (relativní) hloubce ligamentu, jak to bylo zmíněno 

výše. V grafu je to vidět na konfiguracích 3PB, odlišujících se délkou iniciačního zářezu 

(čísla 025 a 04). V detailu se od sebe liší i konfigurace výpočtového modelu, počítané 

přírůstkem deformace nebo síly (v grafech označené def a for). Případy, za využití přírůstku 

deformace (podle Obr. 6-1b) byly později vyloučeny z důvodu divergence výpočtu. Posun  

a tření pomyslného klínu způsobovaly nestabilitu ve výpočtu jednotlivých iterací (nehledě na 

využité kontaktní prvky). 

 

 

Obr. 6-4: Srovnání l–d diagramů různých typů výpočtových modelů pro atypická tělesa z Obr. 6-1 

 

6.1.2 Podrobná analýza 

Předchozí numerická studie ukázala přibližnou cestu, po které by se mělo ubírat vstříc detailní 

analýze atypických těles. Její závěry pomohly vylepšit numerické modely a způsob zatížení  

a přímo vedly k další studii [16, 17]. 

 Obr. 6-5 shrnuje uvažované zkušební konfigurace o jednotné šířce W = 100 mm, 

včetně statického schématu podepření – čárkované podpory ukazují alternativní variantu. 
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Písmeno a popř. b v označení varianty, následující za římskou číslicí, vyjadřuje délku, na 

které je realizováno podepření, resp. hodnotu parametru χ (pro variantu a nabývá χ hodnoty 

0,5, u b je χ = 0,75). Iniciační trhlina je až na variantu III-b_B a IV-b_B (B označuje bottom 

part) v horní části tělesa. Rozklad zatížení, které se přenáší vtlačováním klínu mezi čepy 

příložek, je vyjádřen dvěma komponentami sil – vodorovnou a svislou. Jejich hodnoty jsou 

různé pro různý úhel zkosení klínu. Stejně jako u předchozí studie bylo cílem příspěvku 

vyšetřit vliv tvaru resp. proporcí tělesa a okrajových podmínek testu na pole napětí v okolí 

kořene trhliny, kde se předpokládá existence lomové procesní zóny. 

 Rozsáhlá numerická studie zahrnuje celkem 10 možných variant tvaru zkušebního 

tělesa a orientace šíření trhliny (Obr. 6-5). Okrajové podmínky představují dvě možnosti 

podepření s výjimkou varianty I-0, která je podepřena jen jednou podporou – klasický štípací 

test. Z dalších okrajových podmínek ve studii vystupuje délka iniciační trhliny (a mimo jiné  

i její umístění na tělese), reprezentovaná relativní délkou trhliny α = a/Wef o hodnotách 0,2; 

0,25; 0,3 a 0,33 (Veselý et al. 2011, Seitl et al. 2011a). Zkosení klínu bylo reprezentované 

úhlem o typické hodnotě 15° (Seitl et al. 2011b), mající za následek charakteristické 

roznášení působící síly do dvou složek. U variant B, jejichž tělesa jsou opatřeny iniciačním 

zářezem z protější strany tělesa, než je drážka pro vnesení „štípacího“ zatížení (typicky 

zespodu zkušebního tělesa), bylo zváženo i zkosení klínu o hodnotách 22,5° a 30°. 
 

 

Obr. 6-5: Zkušební konfigurace analyzovaných atypických zkušebních těles. Převzato z [17] 
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K virtuálnímu testování opět posloužil software ATENA 2D (Červenka et al. 2010) se 

stejným materiálovým modelem o totožných vlastnostech jako u předchozí studie. Rovinné 

numerické modely (ukázka na Obr. 6-6) byly vytvořeny na základě dostupné geometrie 

nově  s přihlédnutím na detail podepření, které bylo tvořeno zaoblenými ocelovými 

podporami, aby bylo docíleno spojitosti se sítí konečných prvků ve třech uzlech (Obr. 6-6c). 

Samotný styk zatěžovacích ocelových příložek s betonovou částí je řešen prostřednictvím 

kontaktních prvků – z důvodu reálnějšího chování příložky během zatěžovacího procesu 

přírůstkem síly (jako funkce zatěžovacího kroku obě složky rozložené síly aplikovány na 

ocelové příložky – Obr. 6-6b). V monitorovacích bodech, vyznačených na Obr. 6-6a křížkem, 

se snímaly hodnoty vodorovných i svislých posunů a aplikované síly. 

 

Obr. 6-6: Výpočtový model varianty II-a: a) celkový model, b) detail zatížení příložky, c) detail styčníku. 
Převzato z [17] 

 

Výsledky simulací zobrazuje Obr. 6-7 vlevo, kde je na zatěžovacích diagramech 

vybraných variant I až III  znázorněn svislý posun spodní hrany tělesa uprostřed v závislosti na 

celkové svislé výslednici vnášené síly pro α = 0,3. Obr. 6-7 vpravo ukazuje průběh jen pro 

variantu II-a pro všechny uvažované hodnoty α. Grafy zde slouží pro ilustraci a naznačení 

míst zájmu. Ta jsou: a) konec lineární oblasti jednotlivých variant; b) vrcholy křivek, kdy je 

dosaženo maximální síly. 

 

Pro ukázku vzorů trhlin byla zvolena relativní délka trhliny α = 0,3; při které se v Obr. 6-8 

srovnává normálové napětí (také v řezu uprostřed tělesa) vybraných variant v místě konce 

lineární oblasti z Obr. 6-7. Je zde vidět, že dochází ke změně stísnění u čela trhliny. 

 

 
 

 

 

 a) b) 

c) 
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Obr. 6-7: P−d diagramy jednotlivých variant (svislá deformace/svislá síla). Převzato z [17] 

 

Napětí v řezu se mění – od záporných hodnot (tlaků) na spodní části tělesa až 

ke kladným napětím (tahovým), viz varianta IV-b. Se změnou délky tělesa (respektive 

vzdáleností podpor), dochází k přechodu z tahů k tlakům (horní část tělesa) a z tlaků k tahům 

(spodní část tělesa). Proto bylo přikročeno k vytvoření variant B, aby se trhlina šířila ze 

spodní části tělesa (při větším úhlu zkosení hrany klínu, dochází k většímu ohybovému 

namáhání – přepočet na větší vertikální sílu způsobující ohyb tělesa). 

 

 

Obr. 6-8: Srovnání normálových napětí (ve stádiu na konci lineární oblasti z P–d diagramu) při α = 0,3; škála 
napětí je zobrazena pod obrázky. Převzato z [17] 

 

Samotná ukázka vzorů trhlin je shrnuta v Obr. 6-9, kde je ve stádiích zatěžování 

odpovídajícím vrcholům zatěžovacích diagramů zachycen stav porušení průřezu trhlinami 

(mikro/makro), a tedy předpokládaný (kumulativní) rozsah LPZ. Varianty se od sebe nápadně 

liší a potvrzují závěry z předchozího odstavce (viz varianta IV-b). Budoucí použitelnost pro 
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některé z nich je tedy diskutabilní. Nicméně např. rozdílů mezi variantou II-a a III-b  bude 

možné využít k sledování důkazu rozdílného stísnění plastické zóny za čelem trhliny. 

 

 

Obr. 6-9: Srovnání vzorů trhlin (vrchol P-d diagramu) při α = 0,3. Převzato z [17] 

 

Vliv různého úhlu zkosení klínu na předpokládaný rozsah LPZ ukazuje Obr. 6-10, kde 

lze pozorovat výrazné změny u obou využitých variant, které mají iniciační délku trhliny ze 

spodní části zkušebního tělesa. Avšak varianta III-b_B je víceméně nepoužitelná pro úhel 15°, 

z důvodu šíření trhlin z rohů styku příložky a kvazikřehkého tělesa. Zvyšující se úhel 

doprovází větší ohybové namáhání, tím pádem užší LPZ (když se trhlina šíří ze zářezu na 

spodní straně). Každý ze vzorů trhlin byl opět zachycen z vrcholu svého zatěžovacího 

diagramu. 

 Jak je patrno z Obr. 6-8 až 6-10, rozsah zón (napětí i LPZ) je rozdílný – očekávají se 

tedy rozdílné hodnoty lomových parametrů určených z výsledků zkoušek za použití 

standardních technik. Přestože se jedná o stejný materiál a stejnou délku ligamentu, 

dostáváme rozdílné P–d diagramy, které indikují jiné množství energie (a naopak – stejná 

hodnota lomové energie má podle předpokladů odpovídat stejným plochám zatěžovacích 

diagramů), potřebné k šíření porušení. Tyto vlivy (okrajových podmínek) by měly být 

zohledněny, jak postuluje část vědecké komunity (Bažant 1996, Hu & Duan 2004, 

Veselý & Frantík 2010), skrze charakteristiky LPZ. 

 Výsledky studie jsou v současnosti využívány, s vyloučením méně vhodných variant, 

při návrhu a výrobě zkušebních těles pro reálný experiment při testování předpokládaných 

hypotéz týkajících se nutnosti zahrnutí parametrů LPZ do procesu určování lomových 

charakteristik kvazikřehkých materiálů. 
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Obr. 6-10: Vzory trhlin variant III-b_B a IV_b_B (α = 0,33) pro úhly zkosení klínu 15°; 22,5° a 30°. Převzato z 
[17] 

 

6.1.3 Srovnání rozsahu porušení na základě shodné efektivní délky trhliny 

Zajímavý pohled na atypická tělesa nabízí analýza [33] srovnání variant těles z Obr. 5-21 (I-0, 

I-a, II-a a III-a ) s efektivní trhlinou délky αef = 0,6; která byla určena na základě shody 

v poddajnosti kvazikřehkého tělesa a ekvivalentního elastického tělesa s efektivní trhlinou 

vypočtené za pomoci systému ANSYS. Z MKP výpočtu byla zaznamenána odezva konstrukce 

– posun pomyslných čepů, o které se opírá klín zatěžovacího zařízení, 2dax,hor, jako je tomu  

u Obr. 5-2a – na velikosti štěpicí síly Psp. Simulace inicializace a propagace porušení proběhla 

v sw ATENA 2D, srovnávány jsou zde stavy zatěžování odpovídající sečné poddajnosti pro 

αef, což je zachyceno v grafech na Obr. 6-11, 13, 15 a 17 černou přerušovanou čárou. 

Vyznačený bod ukazuje typickou hodnotu štěpicí síly, která je společně s αef využita 

k analýze šířky nelineární zóny. 

 Série vzorů trhlin, které byly pořízeny z míst zatěžovacích diagramů, kde je 

poddajnost stejná (vždy pro čtveřici stejné varianty, které se liší relativní délkou zářezu 

α0 = {0,2;0.25;0,3;0,33}) shrnuje Obr. 6-12, 14, 16 a 18 (v obrázcích je hodnota α0 značena 

jako „alpha“). ATENA neumožňuje náhled na vzor trhlin z libovolného místa grafu, proto byl 

vždy vybrán nejbližší výpočtový krok. 
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Obr. 6-11: Zatěžovací diagramy závislosti Psp na 2dax,hor pro varianty těles I-0 s vyznačenou poddajností pro 
vybranou efektivní délku trhliny a vyznačeným stádiem lomu. Převzato z [33] 

 

  

  

Obr. 6-12: Vzory trhlin varianty I-0 pro relativní délky zářezu α0 = 0,2; 0,25; 0,3; 0,33 ve stádiu zachyceném 
na Obr. 6-11 
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Obr. 6-13: Zatěžovací diagramy závislosti Psp na 2dax,hor pro varianty těles I-a s vyznačenou poddajností pro 
vybranou efektivní délku trhliny a vyznačeným stádiem lomu. Převzato z [33] 

 

  

  

Obr. 6-14: Vzory trhlin varianty I-a pro relativní délky zářezu α0 = 0,2; 0,25; 0,3; 0,33 ve stádiu zachyceném 
na Obr. 6-13 
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Obr. 6-15: Zatěžovací diagramy závislosti Psp na 2dax,hor pro varianty těles II-a s vyznačenou poddajností pro 
vybranou efektivní délku trhliny a vyznačeným stádiem lomu. Převzato z [33] 

 

 

  

  

Obr. 6-16: Vzory trhlin varianty II-a pro relativní délky zářezu α0 = 0,2; 0,25; 0,3; 0,33 ve stádiu 
zachyceném na Obr. 6-15 
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Obr. 6-17: Zatěžovací diagramy závislosti Psp na 2dax,hor pro varianty těles III-a  s vyznačenou poddajností pro 
vybranou efektivní délku trhliny a vyznačeným stádiem lomu. Převzato z [33] 

 

 

 

 

Obr. 6-18: Vzory trhlin varianty III-a  pro relativní délky zářezu α0 = 0,2; 0,25; 0,3; 0,33 ve stádiu 
zachyceném na Obr. 6-17 

 

 

Na srovnání jednotlivých vzorů trhlin z Obr. 6-19 pro počáteční relativní délku zářezu 

α0 = 0,25 lze pozorovat skutečnost, že zobrazené varianty těles jsou při stejné α0 a shodě 

v poddajnosti kvazikřehkého tělesa definitivně rozdílné. Předpoklad rozdílného stísnění 

plastické zóny atypických těles je tedy splněn. 
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Obr. 6-19: Srovnání vzorů trhlin variant I-0, I-a, II-a a III-a  pro relativní délku zářezu α0 = 0,25 při stejné 
poddajnosti tělesa 

 

 

 

6.2 Modifikovaná t ělesa pro test excentrickým tahem 

Další studie [31, 32] se zabývá modifikací zkoušky excentrických tahem (Compact Tension – 

CT) pro její využití pro kvazikřehké materiály, zde označované jako modCT. Úpravy 

excentricity tahové síly způsobují výrazné změny v rozložení napětí ve zkoušeném tělese  

(a tedy i stísnění napětí a deformací v okolí čela trhliny). Série takto modifikovaných 

zkušebních těles je v současné chvíli připravena k testování v laboratoři při využití 

rentgenografie (metodami představenými např. ve Vavřík et al. 2012). Vzhledem 

k možnostem experimentální techniky, jež má být k testům využita, je nutné testovat tělesa 

relativně velmi malých rozměrů (v relaci s běžnými rozměry těles z cementových kompozitů, 

jež jsou určeny v závislosti na velikosti kameniva). 

II-a III-a  

I-a I-0 



 VUT v Brně, Fakulta stavební                  Ing. Jakub Sobek 
 Ústav stavební mechaniky       Napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu 

75 

 

Pro experimentální studii byly vybrány tři velikosti těles (označeny jako L, M a S – large, 

medium, small), aby mohly být studovány výše vyjmenované vlivy (size, shape, boundary 

effects). Dále pak byly uvažovány různé excentricity vnášení tahového zatížení (A až C, viz 

dále) pro dosažení rozdílného constraintu. Prostřednictvím zde prezentované numerické studie 

byl optimalizován způsob vnesení tahového zatížení do tělesa, který, vzhledem k nízké tahové 

pevnosti zkoumaných cementových kompozitů, způsobuje komplikace v provedení testů – 

byly uvažovány rozličné varianty zatěžovacích příložek; byla sledována odezva tělesa 

v závislosti na délce iniciačního zářezu. 

 Klasický CT test (schéma viz Obr. 6-20 vlevo) spočívá v rozevírání kompaktního 

tělesa excentricky vnášenou tahovou silou; bývá nejčastěji používán pro zkoušení kovových 

materiálů (ocel, hliník, atd. – tedy materiály s relativně vysokou pevností v tahu oproti 

cementovým kompozitům). Body vnášení tahového zatížení jsou situovány do  míst odebrání 

materiálu, tedy do vyvrtaných otvorů; zatížení je vneseno skrze čepy, vsunuté do těchto 

otvorů. U kvazikřehkých materiálů však vyvstává při tomto řešení několik problémů. A to 

zejména s vytvářením otvorů (pro vložení čepů zatěžovacího zařízení) a pak při jejich 

samotném zatěžování. Při numerických simulacích CT tělesa (z kvazikřehkého materiálu)  

s otvory v místě vnášení síly/posunu bylo zjištěno, že těleso se začne porušovat právě v místě 

styku tělesa a čepu vnášejícího zatížení (viz Obr. 6-20 vpravo). Takové chování zjištěné  

u reálného experimentu by zcela znemožnilo zpracování záznamů testu za účelem zjištění 

lomových charakteristik. 

 

  

Obr. 6-20: Vlevo schéma klasické CT geometrie, vpravo ukázka nasimulovaného porušení pro případ bez 
příložek [32] 
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Z toho důvodu se hledaly jiné možnosti, jak docílit vnesení zatížení tak, aby 

k požadovanému porušení došlo v místě iniciačního zářezu. Konfigurace, lišící se způsobem 

vnášení tahového zatížení za pomoci resp. přímo přes kovové příložky (pracovně ocelové,  při 

radiografii je však výhodnější použít vhodný lehčí materiál, který by „nestínil“ snímky, např. 

dural či karbonový kompozit), shrnují následující varianty z [31, 32]. První varianta (Obr. 6-

21), kde jsou stěny tělesa kolmé ke vnášené tahové síle vyztuženy příložkami zabraňujícími 

zmíněnému porušení, přičemž je zachován způsob vnášení zatížení skrz otvory v tělese. 

 

 

  

Obr. 6-21: Ukázka jedné z uvažovaných variant konfigurace modCT − vlevo detail geometrie tělesa 
s příložkami, vpravo uvažovaná kompletní série těles (L, M a S) s různými excentricitami (A, B a C) [32] 

 

 

Druhá varianta (Obr. 6-22), kde je příložka zasazena do tělesa během jeho přípravy. 

Otvor pro vložení zatěžovacích čepů je vytvořen již v příložce, aby se vlastní zkušební těleso 

dále neoslabovalo. Vlastní styk materiálu modifikovaného CT tělesa a materiálu příložky je 

podporován vložením výztužných (spřahovacích) prutů. Zúžení (vykrojení) tělesa v oblasti 

ligamentu je provedeno za účelem zvýšení koncentrace napětí vedoucí k zabezpečení iniciace 

trhliny z vrcholu zářezu (doplňuje vytvořený zářez).  
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Obr. 6-22: Konfigurace s vykrojením tělesa a příložkou, která spolupůsobí se samotným tělesem pomocí 
spřahovacích trnů (čárkovaně) − vlevo geometrie tělesa s příložkami, vpravo kompletní série těles [32] 

 

Závěrečná konfigurace (Obr. 6-23) kombinuje obě předchozí varianty. Rozdíly jsou 

v upevnění příložek, které jsou zamýšleny jako lepené (dokonalý styk modifikovaného tělesa 

s příložkou). Menší rozdíl je i v hladké křivce vykrojení. V uvedeném obrázku je navíc 

naznačen vnitřní prostor zatěžovacího zařízení, určeného pro rentgenografii – je z něj zřejmé, 

že pro největší těleso s největší excentricitou tahové síly (konfigurace A – L) je nutné 

navrhnout úpravy zatěžovacího zařízení plánovaného pro experimenty. 
 

  

Obr. 6-23: Konfigurace s přilepenými příložkami a vykrojením; jsou vyznačeny limity vnitřní části komory 
zatěžovacího stroje − vlevo geometrie tělesa s příložkami, vpravo kompletní série těles [32] 
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Pro docílení změn vlastností LPZ byla optimalizována poloha vnášeného tahového 

zatížení a délka zářezu. Předchozí obrázky zobrazují tři uvažované velikosti těles, včetně 

polohy zatížení. Písmeno A v názvu udává, že tahové zatížení je vnášeno nejblíže k okraji 

modifikovaného CT tělesa, v němž je vytvořen zářez; B představuje zatížení, jehož paprsek se 

blíží k ose symetrie tělesa ze strany ústí zářezu a konečně C následuje těsně po ose symetrie. 

Délka zářezu (iniciační trhliny) a byla volena přes poměr a/W ∈ {0,1 – 0,6}, kde W 

představuje rozměr tělesa ve směru šíření trhliny. 

 Numerické modely byly vytvořeny v programu ATENA 2D (Červenka et al. 2010), Pro 

cementový kompozit byl použit výše popsaný lomově-plastický materiálový model 

(označovaný jako 3D Nonlinear Cementitious 2), s parametry ponechanými na defaultních 

hodnotách, vygenerovaných programem pro krychelnou pevnost fcu = 40 MPa. Materiál 

příložek a čepů byl modelován jako elastický izotropní s běžnými parametry pro ocel. Ukázky 

sítí konečných prvků u vybraných numerických modelů jednotlivých použitých variant jsou 

uvedeny v Obr. 6-24. 

 
 

 

Obr. 6-24: Numerické modely vybraných variant modCT těles (dle schémat z Obr. 6-21 až 6-23) [32] 

 

Průběh testu byl simulován vnášením přírůstku vzájemného posunu středů 

zatěžovacích čepů (spodní fixní, horní posuvný); kromě této časové řady se monitorovala také 

síla odporující tomuto přírůstku a otevření líců zářezu (monitorovací body zobrazeny také na 

Obr. 6-24). Nelineární výpočet byl řízen metodou Newton-Raphson. 

 Ukázky porušení simulované v sw. ATENA 2D pro vybrané varianty řešení vnesení 

zatížení uvádí Obr. 6-25. Varianta vlevo zahrnuje jednoduchou příložku (viz Obr. 6-21), je 

zobrazen vzor trhlin včetně sítě konečných prvků, a to pro model s poměrem a/W' = 0,2; kde 
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W představuje výšku (respektive šířku) zkušebního tělesa. Je zde patrné, že šíření porušení se 

odehrává i mimo vrchol iniciačního zářezu, zejména pro krátké zářezy se masivně realizuje 

z místa styku tělesa a zatěžovacího čepu. V Obr. 6-25 uprostřed je zobrazena jedna 

z uvažovaných úprav této varianty, které se zaměřovaly na vyztužení zkušebního tělesa  

v okolí otvoru pro zatěžovací čep, konkrétně varianta s radiální výztuží (včetně vykreslení 

průběhu tahového napětí v ní). Pro simulace byly uvažovány různé modifikace radiální  

i tangenciální výztuže ocelovými dráty či vložení objímky (včetně radiálně přivařených 

spřahovacích trnů). Tyto varianty se z důvodu nedostatečné funkčnosti či očekávané velké 

pracnosti výroby dále nerozvíjely. Na Obr. 6-25 vpravo je pak vykreslen vzor trhlin pro 

variantu s příložkami se spřahovacími trny (viz Obr. 6-22) pro a/W' = 0,3; je zde patrné 

požadované šíření trhliny po celé výšce tělesa bez parazitních porušení v jiných oblastech 

tělesa. 

 

   

Obr. 6-25: Ukázky porušení a deformovaného tvaru modelů vybraných variant vč. zobrazení MKP sítě 

 

Náhledy na rozdíly v rozsahu a lokalizaci porušení těles ukazují série obrázků pro 

jednotlivé varianty a iniciační relativní délky zářezu o hodnotě 0,1 až 0,4 s proměnnými 

umístěními tahového zatížení (Obr. 6-26 až 6-28). Pro Obr. 6-26 a 6-27 je použito vykreslení 

vzorů trhlin ze stádia zkoušky odpovídajícího vrcholu zatěžovacích diagramů. V Obr. 6-28 

jsou navíc i náhledy na vzor trhlin ze stádia v koncové části sestupné větve zatěžovací křivky. 

Je zřejmé, že s posunem paprsku zatěžovací síly blíže k zadnímu okraji zkoušeného tělesa 

(snižování excentricity tahové síly) dochází ke snížení constraintu projevujícímu se 

rozšířením pásu porušení, tedy zvětšením rozsahu (alespoň šířky) LPZ. Křížkem jsou 

označeny „nevhodné“ varianty (tj. varianty, které se porušují mimo centrální oblast tělesa, 

např. v okolí zatěžovacích čepů a spřahovacích trnů), písmeny NA pak varianty, kdy nedošlo 
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k řádnému výpočtu a ten byl ukončen před získáním relevantních dat – varianty jsou proto 

předpokládány jako nevhodné. 

 Pro potřeby experimentální kampaně bylo třeba volit variantu ekonomicky výhodnou  

a zejména technicky/technologicky proveditelnou. Z předběžného vyhodnocení studie se jako 

nejvýhodnější jeví varianta s přilepenými příložkami (typicky pomocí epoxidového lepidla),  

v nichž jsou vytvořeny otvory pro zatěžovací čepy, a vykrojením tělesa v místě ligamentu, 

viz Obr. 6-23. Vhodné zkušební konfigurace budou zahrnovat tělesa o velikostech v poměru 

4 : 2 : 1 s výškou ligamentu W' = {76, 38, 19} mm, s relativními délkami trhliny a/W' = {0,2; 

0,3; 0,4} a excentricitou vnášené tahové síly ve variantách A, B i C (kromě a/W' = 0,2  

u varianty C). 

 

 

 

Obr. 6-26: Ukázky porušení pro různé délky zářezů a pozice tahové síly pro variantu z Obr. 6-21, (písmena značí 
polohu zatížení, číslice relativní délku trhliny) 
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Obr. 6-267: Ukázky porušení pro různé délky zářezů a pozice tahové síly pro variantu z Obr. 6-22, (písmena 
značí polohu zatížení, číslice relativní délku trhliny) 

 

 

Obr. 6-28: Poškození vybrané varianty z Obr. 6-23 (písmena značí polohu zatížení, číslice relativní délku 
trhliny) 
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7  ZÁVĚR 

V závěrečné kapitole lze konstatovat, že vytýčené cíle této disertační práce se podařilo 

úspěšně naplnit. Výsledky, dosažené v předchozích kapitolách, znamenají  přínos k poznání 

v oblasti lomové mechaniky. Na závěr je proveden souhrn hlavních i dílčích přínosů 

z jednotlivých provedených analýz a studií. 

 Bylo zváženo množství různých okrajových podmínek, které mohou nastat během 

experimentu zkušebních těles testu klínovým štípáním. Od vlivu zanedbání vertikální složky 

působící síly, přes množství a umístění (zejména u atypických konfigurací) podpor, po způsob 

modelování ocelové příložky (a její samotný vliv) pro srovnání numerických modelů  

a případných experimentů. 

 Vliv uvážení variant rovinných úloh – rovinné deformace či napjatosti – byl ukázán 

v přehledných grafech a tabulkách. 

 Z analýzy přesnosti vyjádření tvarové funkce, závislé na počtu vybraných uzlů KP sítě 

a vzdálenosti od vrcholu trhliny, plynou zajímavé výstupy a doporučení při aplikaci ODM. 

 Automatická procedura výběru uzlů z libovolné části zkušebního tělesa (podle předem 

daných uživatelských požadavků) a následné určení tvarových funkcí (respektive členů 

Williamsova rozvoje) ukazuje potenciál co do rychlosti analýzy, tak i nepřeberného množství 

budoucích studií, závislých na množství či vrstev uzlů, místu výběru a distribuční funkci 

vzdálenostního výběru. 

 Rekonstrukce pole napětí je pro tuto práci důležitá, proto je také shrnuta v samostatné 

kapitole a jednoznačný závěr je důležité zopakovat. Pro analýzu širšího okolí od vrcholu 

trhliny pro kvazikřehké materiály si nevystačíme s jedno- či dvouparametrovou lineární 

elastickou lomovou mechanikou, jak ukázala zpětná rekonstrukce pole napětí, nýbrž je 

potřeba využití většího množství členů Williamsova rozvoje. Jak bylo ostatně ukázáno pro 

různé konfigurace zkušebních těles (i ve své atypické formě) a rozdílná místa výběru za 

využití uvedené automatické analýzy. 

 Byl ukázán vliv přesnosti aproximace regresí pro tvarové funkce, sloužící pro zpětnou 

rekonstrukci pole napětí (či deformací) prostřednictvím zvolené aplikace. Jednoznačné 

výsledky byly shrnuty a doporučení uvedena. 

 Simulace experimentů v atypických zkušebních konfiguracích ukázaly cestu, po které 

se vydávají experimenty na zkušebních tělesech vyšetřující vliv stísnění nelineární zóny  

u vrcholu šířící se trhliny v kvazikřehkých materiálech na lomové chování a v současné době 
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jsou testovány za spolupráce s rakouskou Technische Universität Wien. Svůj potenciál tedy 

teprve odhalí. 

 Modifikovaná tělesa pro test excentrickým tahem slibují také značný potenciál. Pro 

potřeby experimentální kampaně je třeba volit variantu ekonomicky výhodnou a zejména 

technicky/technologicky proveditelnou – což bylo analyzováno a shrnuto v jedinou vhodnou 

variantu. Vyrobená tělesa jsou nyní testována ve spolupráci se španělskou Universidad de 

Sevilla, připravují se i radiografické experimenty v této konfiguraci ve spolupráci s Centrem 

Excelence Telč (CET). 

 

V samotném závěru této disertační práce se autor odvažuje vyjádřit přesvědčení o přínosnosti 

dosažených výsledků i doporučení nejen pro nebližší spolupracovníky, ale i širší vědeckou 

komunitu, zabývající se lomovými procesy kvazikřehkých materiálů. 
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