
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS 
  
  

 

STANOVENÍ ÚNAVOVÝCH CHARAKTERISTIK 
BETONU S VYUŽITÍM LOMOVĚ-MECHANICKÝCH 
PARAMETRŮ 
DETERMINATION OF FATIGUE CHARACTERISTICS OF CONCRETE  
USING FRACTURE-MECHANICS PARAMETERES 

TEZE DISERTAČNÍ PRÁCE 
DOCTORAL THESIS SUMMARY 

AUTORKA PRÁCE              Ing. HANA ŠIMONOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               prof. Ing. ZBYNĚK KERŠNER, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Hana Šimonová 

Ústav stavební mechaniky 
Fakulta stavební 
Vysoké učení technické v Brně 
Česká republika



  

 
 

Abstrakt 

Předmětem disertační práce je problematika stanovení únavových charakteristik vybraných 

cementových kompozitů. Nejprve se uvádí historie únavy kovů, jsou objasněny některé 

základní pojmy. Součástí práce je shrnutí dosavadního výzkumu v oblasti únavy cementových 

kompozitů, dále jsou popsány mechanismy porušení prostého betonu při statickém 

a dynamickém zatížení. Práce se následně zabývá vyhodnocením výsledků statických 

a dynamických experimentů na rozsáhlé sérii těles z betonů tříd C30/37 a C45/55. Za účelem 

relevantního vyhodnocení únavových testů zohledňujícího stáří těles byl navržen a ověřen 

postup korekce měřených dat na základě aproximace základních lomově-mechanických 

parametrů zkoušených materiálů v čase. V přílohách této práce jsou uvedena kompletní data 

získaná z provedených statických a dynamických experimentů. 

Abstract 

The topic of this PhD. thesis is the issue of determining fatigue characteristics of selected 

cement-based composites. First, the history of fatigue of metal is mentioned, and some basic 

notions related to fatigue are clarified. The thesis also summarizes current research in the field 

of cement-based composites fatigue, and failure mechanisms of plain concrete during static and 

dynamic tests are described. Furthermore, the thesis deals with the evaluation of static and 

dynamic experiments’ results with extensive series of C30/37 and C45/55 class concrete 

specimens. In order to achieve relevant fatigue test evaluation which takes into account the age 

of the specimens, a new correction procedure of the data measured based on the approximation 

of the basic fracture-mechanics parameters of tested materials over time was suggested and 

verified. The annexes of this thesis present complete data obtained during static and dynamic 

experiments. 
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Únava materiálu, únavový lom, cementový kompozit, aproximace, Wöhlerova křivka, 

Castillův model. 
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1.   ÚVOD 

Cementové kompozity patří v současnosti k nejpoužívanějším stavebním materiálům. 

Stavební konstrukce a konstrukční prvky jsou navrhovány tak, aby odolávaly statickému 

a kvazistatickému zatížení. Má-li být taková konstrukce vystavena vlivům dynamickým, 

uvažují se většinou jako opakovaně působící zatížení statická. U konstrukcí, které jsou 

namáhány cyklickým proměnným zatížením, např. mosty, tunely, betonové pražce, základové 

bloky větrných elektráren apod., představuje únava konstrukcí (materiálu) podstatně 

nebezpečnější zátěž než namáhání statické, jelikož při cyklickém namáhání kvůli intenzivnější 

koncentraci poškozování dochází k vyčerpání únosnosti konstrukce nebo prvku při nižší úrovni 

zatížení. Únavové zatížení se pak projevuje nárůstem šířek trhlin, zvyšováním průhybů 

a snížením tuhosti konstrukcí, což může nakonec vést k únavovému selhání.  

Přestože je beton široce používaný stavební materiál, pochopení únavového porušení 

cementových kompozitů (kvazikřehkých materiálů) stále chybí, především ve srovnání 

s kovovými materiály. Ještě méně informací o únavě je k dispozici u složitějších kompozitních 

materiálů, jako je např. vlákny vyztužený beton. Z literatury pojednávající o výše uvedené 

problematice únavy stavebních materiálů vyplývá (např. [1]), že v současné době není známa a 

sjednocena metodika stanovení základních únavových charakteristik prostého nebo vlákny 

vyztuženého betonu tak, aby jednotlivé výsledky bylo možno vzájemně porovnat a prakticky 

využít. Dosavadní publikované výsledky nejsou systematické a není také vyjasněna korelace 

mezi strukturou studovaných materiálů a jejich únavovými vlastnostmi.  

Únavové zkoušky betonových materiálů a konstrukcí jsou finančně náročné, z tohoto důvodu 

představuje numerické modelování významnou podporu předpovědi procesu poškození 

a únavové životnosti těchto materiálů za různých provozních podmínek. Pro realistické 

numerické modelování jsou potřebná data získaná z experimentálních měření, ale také jejich 

vhodné vyhodnocení pro získání odpovídajících vstupních dat použitých počítačových 

programů. 

Stanovování únavových parametrů materiálů na bázi cementu může být také problematické 

z důvodu doby trvání dynamických zkoušek těles při vyšších počtech zatěžovacích cyklů. 

Z tohoto důvodu je hledán způsob korekce naměřených dat z únavových experimentů, aby byla 

mezi sebou porovnatelná i pro zkoušky těles s narůstajícím stářím, resp. stupněm hydratace 

materiálů. Možné řešení je naznačeno dále a je jedním z hlavních výsledků získaných 

z experimentů provedených v rámci předkládané práce. 
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2. CÍLE PRÁCE 

S výše naznačenou motivací se předkládaná disertační práce zabývá problematikou určení 

korektních hodnot základních únavových parametrů kvazikřehkých stavebních materiálů 

na cementové bázi s využitím dynamických zkoušek. A to nejen běžně používaným postupem 

pomocí tzv. Wöhlerovy křivky, ale také s využitím pokročilejšího statistického vyhodnocení 

provedených dynamických zkoušek. Vybranými kompozity pro vlastní zkoumání budou betony 

tříd C30/37 a C45/55. Jednotlivé dílčí cíle lze definovat následovně: 

• rešerše prací mapujících současný stav řešené problematiky; 

• provedení experimentů − statické a dynamické zkoušky; 

• vyhodnocení statických experimentů za účelem získání hodnot základních lomově-

mechanických charakteristik a aproximací jejich průběhů v čase;  

• vyhodnocení dynamickýh experimentů − pomocí Wöhlerových křivek; 

• využití pokročilejšího statistického vyhodnocení provedených dynamických zkoušek; 

• vytvoření metodiky pro korekci naměřených únavových dat, aby byla mezi sebou 

porovnatelná, i když testy byly provedeny v různých stářích zkušebních těles; 

• porovnání výsledků z únavových zkoušek určených různými postupy a ověření 

vhodnosti jejich využití při numerickém modelování. 
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3. AKTUÁLNÍ VÝZKUM V OBLASTI ÚNAVY CEMENTOVÝCH 

KOMPOZIT Ů 

Základní chování prostého betonu při statickém a dynamickém zatížení v tlaku bylo 

představeno v roce 1979 Holmenem v jeho knize [2]. Byl studován vliv různého průběhu 

zatěžovací historie na únavové chování prostého betonu. Na základě výsledků únavové pevnosti 

byla přezkoumána platnost a omezení Palmgren−Minerovy hypotézy [3, 4]. Bylo zjištěno, že 

tato hypotéza dává více či méně nebezpečnou předpověď únavové životnosti v závislosti 

na historii zatěžování. 

Únava betonu byla rozsáhleji studována z experimentálního hlediska, hlavní výsledky 

představil Hsu [5] ve formě klasických S−N křivek (udávájí počet cyklů do porušení 

při opakovaném zatížení s konstantní amplitudou) a dále představil vývoj materiálových 

charakteristik. 

Zhang a Wu [6] se zabývali zbytkovou únavovou pevností betonu zjištěnou pomocí 

čtyřbodového ohybu těles bez zářezu. Pomocí nedestruktivních metod ukazují vliv únavy 

na modul pružnosti, Poissonův součinitel a modul pružnosti ve smyku – publikovali výsledky 

ukazující téměř lineární pokles hodnot zmíněných parametrů v přímé korelaci s počtem cyklů. 

Cachim a kol. [7] studovali únavovou odezvu prostého a vlákny vyztuženého betonu. 

Válcová tělesa byla vystavena vysoko-cyklovému tlakovému zatížení až do 106 cyklů 

na několika úrovních napětí. Kromě výsledných S−N diagramů s konfidenčním intervalem byly 

představeny také grafy napětí vs. přetvoření z monotónních testů a vývoj posunutí během 

cyklického zatěžování. 

Příspěvek Subramaniama a Shaha [8] se zaměřuje na odezvu na kvazi-statické a únavové 

zatížení betonových těles, zahrnující experimenty a simulace chování těles ve dvou 

konfiguracích: tříbodový ohyb těles se zářezem a dutá válcová tělesa vystavená kroucení. 

Autoři obhajují užitečnost Paris−Erdoganova vztahu (rychlost šíření únavové trhliny) a možnost 

využití tradičních únavových experimentů pro predikci únavové odezvy na dvouosé zatěžování. 

Pravděpodobnost růstu únavových trhlin v betonu je podporována modely Bhaleara a kol. 

[9]. Práce je zaměřena na prostý beton a parametricky rozvíjející se Paris−Erdoganův vztah, 

se zaměřením se na náhodnou variabilitu vstupních proměnných. 

Přehled Leeho a Barra [1] hodnotí vývoj únavového chování prostého a vlákny vyztuženého 

betonu. Porovnání je uvedeno ve formě S−N diagramů pro tlakové a ohybové zkoušky.  
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Nieto a kol. [10] publikovali metody rychlejšího posouzení účinků únavy betonu na vzorcích 

s centrálním zářezem zatěžovaných v čtyřbodovém ohybu – zahrnující S−N křivky, závislost 

modulu pružnosti na počtu cyklů, atd. 

Payman a Szymanski [11] publikovali přehled různých únavových empirických metod 

a podrobněji studovali dva konstitutivní modely na úrovni konečného prvku. Kromě výše 

uvedeného jejich práce obsahuje stručný přehled několika případů historie zatěžování, 

ovlivňujících faktorů a úvod do konstitutivního modelování. 

Seitl a kol. [12] představili vybrané únavové a lomově mechanické parametry pokročilých 

stavebních materiálů. Experimentální měření byla provedena na dvou úrovních. Nejprve byly 

provedeny statické zkoušky, jejichž výsledky jsou reprezentovány hodnotami efektivní lomové 

houževnatosti materiálu. Druhá úroveň je spojena se stabilním šířením únavové trhliny 

při cyklickém zatěžování. Z toho důvodu byla určena rychlost šíření únavové trhliny na tělesech 

v tříbodovém ohybu a dále vztažena k aplikovanému rozsahu faktoru intenzity napětí (křivka 

da/dN–∆K), což odpovídá prostému Parisově zákonu. K doplnění základních únavových 

parametrů materiálu byla určena Wöhlerova křivka. Bylo provedeno porovnání nově 

vyvinutých materiálů, které mají nejvhodnější únavové parametry pro použití v tenkostěnných 

prvcích. Experimentálně určené únavové a lomově-mechanické parametry jsou představeny 

a porovnány v [13]. V dalším kroku byly představeny vybrané únavové a mechanické 

parametry prostého betonu a betonu s obsahem mikrosiliky – beton připravený jako nový 

potenciální materiál pro mostní prvky vyvinutý v ŽPSV a.s. [14]. Přepočet délky únavové 

trhliny ze známého otevření ústí trhliny (CMOD) byl představen v [15]. Význam této studie 

spočívá v tom, že doba trvání fáze šíření únavové trhliny je v případě použitých těles poměrně 

krátká a proto je nutné stanovit únavové materiálové parametry s dostatečnou zárukou. 

Model Code 2010 [16] uvádí vztahy pro výpočet počtu cyklů do porušení pro konstantní 

amplitudu napětí. Tyto vztahy platí pro prostý tlak, tlak-tah a prostý tah. Nejsou zde však 

specifikovány vztahy týkající se tahu za ohybu, na který jsou zaměřeny právě dále popsané 

provedené experimenty a jejich vyhodnocení. 
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4. EXPERIMENTY 

V rámci prací na předkládané disertaci byl s podporou grantového projektu „Základní 

únavové charakteristiky a lom pokročilých stavebních materiálů“ v roce 2010 realizován 

rozsáhlý experiment na statisticky významném souboru 55-ti zkušebních těles z obyčejného 

betonu třídy C30/37. Vzorky sloužily k určení hodnot základních lomových vlastností 

a souvisejících únavových parametrů, přičemž se využilo statických lomových experimentů 

a dynamických testů. Souběžně při provádění lomových a únavových zkoušek byly také 

zjišťovány hodnoty vybraných fyzikálně-mechanických vlastností zmíněného betonu. 

Jak už bylo uvedeno výše, stanovování únavových parametrů kvazikřehkých materiálů může 

být také problematické z důvodu doby trvání dynamických zkoušek těles při vyšších počtech 

cyklů, kdy jednotlivé zkoušky mohou trvat i několik dní. Z tohoto důvodu byla snaha najít 

způsob, pomocí něhož by se provedla korekce naměřených únavových dat, aby byla mezi sebou 

porovnatelná, i když zkoušky byly provedeny v různých stářích těles. 

Doktorandka společně se svým školitelem využívají za tímto účelem aproximace hodnot 

základních lomově-mechanických parametrů zkoušeného materiálu v čase. Z tohoto důvodu 

jsou statické zkoušky provedeny pro tři různá stáří vzorků, v tomto případě 28, 98 a 159 dní. 

Stáří vzorků byla zvolena tak, aby byl přiměřeně pokryt interval provádění dynamických 

zkoušek. Z aproximační křivky závislosti hodnot vybraného lomově-mechanického parametru 

na čase jsou určeny koeficienty odpovídající stáří vzorků, kdy byly provedeny únavové 

zkoušky. Pomocí těchto koeficientů se data získaná z únavových zkoušek standardizují na stáří 

vzorků 28 dní a takto upravenými daty se proloží S–N křivky. 

S podporou navazujícího grantového projektu „Odezva cementových kompozitů na únavové 

zatěžování: pokročilé numerické modelování a experimenty“ byl výše popsaný experiment 

v roce 2011 zopakován, a to ve stejném rozsahu, pevnostní třída betonu byla však tentokráte 

C45/55. Stáří zkušebních těles při statických zkouškách byla v tomto případě 28, 91 a 159 dní. 

Výsledky výše popsaných experimentů byly dále využity pro kalibraci parametrů 

numerického modelu únavového chování materiálu vyvíjeného v rámci nelineárního MKP 

programu ATENA a pro další vývoj tohoto modelu.  
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4.1 MATERIÁL 

Materiál pro zkušební vzorky z pevnostní třídy betonu C30/37 byl připraven dne 26. 5. 2010 

v betonárně v Brně-Bosonohách, která je jedním z provozů společnosti TBG BETONMIX, a. s. 

Beton byl navržen pro stupeň vlivu prostředí XA1 (slabě agresivní chemické prostředí), 

kamenivo s maximální velikostí zrna 22 mm, číslo receptury 3202.  

Materiál pro výrobu zkušebních vzorků z betonu pevnostní třídy C45/55 byl odebrán dne 

26. 5. 2011 ze zkušební záměsi o celkovém objemu 1,8 m3 v stejné betonárně. Beton byl 

navržen pro stupeň vlivu prostředí XC2 (mokré, občas suché prostředí), s kamenivem 

o maximální velikosti zrna 22 mm a cementem CEM I 42,5 R.  

Konzistence čerstvého betonu byla zjištěna pomocí metody sednutí [17] a dosáhla po 10 

min. hodnoty 160 mm pro beton třídy C30/37 a 165 mm pro beton třídy C45/55 − stupeň S3 pro 

obě pevnostní třídy betonu.  

Výše uvedené hodnoty byly zjištěny v laboratoři společnosti BETOTECH, s.r.o., kde také 

byla vyrobena zkušební tělesa. Ve stáří jednoho dne byla vyrobená tělesa přepravena 

do laboratoří Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně a uložena do nádoby 

s relativní vlhkostí (90±5) %. Takto byla tělesa ošetřována po dobu 27 dní, poté byla z nádoby 

vyjmuta a uložena na vzduchu v laboratoři za níže uvedených podmínek. Výroba a ošetřování 

zkušebních těles byly shodné pro obě pevnostní třídy.  

4.2 ZKUŠEBNÍ TĚLESA PRO STATICKÉ A DYNAMICKÉ EXPERIMENTY 

Pro určení pevnosti v tlaku byly použity krychle o hraně 150 mm. Při tlakových zkouškách 

byla, u těchto typů zkušebních těles ne zrovna běžně, zaznamenávána závislost síla vs. posun 

(F–d diagram). Celkem bylo vyrobeno pro každý z betonů 15 krychlí − 9 pro určení standardní 

pevnosti v tlaku a 6 pro záznam zatížení vs. posun.  

Zkušební vzorky byly označeny následovně: pro tlakové zkoušky se záznamem F–d 

diagramů HS1_1 až HS1_6 a HS5_1 až HS5_6 pro beton třídy C30/37 a C45/55; pro zkoušky 

k určení krychelné pevnosti v tlaku HS2_1 až HS2_9 a HS6_1 až HS6_9 pro beton třídy 

C30/37 a C45/55 (HS v označení vzorků jsou iniciály jména doktorandky). 

 Před zahájením statických zkoušek byly na všech vyrobených zkušebních tělesech 

stanoveny dynamické charakteristiky využitím nedestruktivních zkušebních metod – 

ultrazvukové a rezonanční. Získané doby průchodu ultrazvuku betonem sloužily k vyhodnocení 

stejnorodosti materiálu. Z hodnot doby průchodu ultrazvuku betonem a z rezonančních 
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frekvencí určených na trámcích – viz dále − byly následně stanoveny dynamické moduly 

pružnosti a dynamický Poissonův součinitel. 

Zkoušky v tříbodovém ohybu byly prováděny na vzorcích s centrálním zářezem (dvojitým 

V−vrubem). Nominální rozměry zkušebních trámců byly 100×100×400 mm. Rozpětí činilo 

300 mm. Počáteční vruby byly před testy vyřezány pilou s diamantovým kotoučem, hloubky 

zářezů pro statické zkoušky byly 10, 30 a 50 mm a pro únavové zkoušky měl zářez hloubku 10 

mm; šířka zářezu byla přibližně 2 mm. Celkem tedy bylo odzkoušeno 2×15 zkušebních hranolů 

při statických zkouškách a 2×25 hranolů při dynamických testech. 

Pro statické zkoušky v tříbodovém ohybu byla tělesa označena HS3_1 až HS3_15 a HS7_1 

až HS7_15 pro beton třídy C30/37 a C45/55. Obdobně byla označena tělesa pro dynamické 

experimenty: HS4_1 až HS4_25 pro beton třídy C30/37 a HS8_1 až HS8_25 pro třídu C45/55. 

Na zlomcích trámců po statických lomových zkouškách tříbodového ohybu se zjišťovaly 

další informativní hodnoty: z každého zlomeného trámce byla odříznuta dvě zkušební tělesa 

o nominálních rozměrech 100×100×100 mm − jeden vzorek byl použit pro určení pevnosti 

v tlaku a druhý pro určení pevnosti v příčném tahu. 

4.3 ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ 

Statické i únavové zkoušky byly provedeny v laboratořích Fakulty stavební Vysokého učení 

technického v Brně za standardních laboratorních podmínek – teplota (20±5) °C, vlhkost 

(60±5) %. 

Pro určení stejnorodosti materiálu a hodnot dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou 

(UZ) impulzovou metodou byl použit přístroj TICO firmy PROCEQ. Dynamický modul 

pružnosti z rezonančních frekvencí byl stanoven pomocí piezoelektrického snímače zvukových 

frekvencí zapojeného do záznamové jednotky, samotné vyhodnocení hledaných frekvencí bylo 

provedeno přímo při měření pomocí software Softtest 2.  

Určení pevnosti v tlaku na standardních krychlích a pevnosti v tlaku a v příčném tahu 

na zlomcích po zkouškách tříbodového ohybu bylo provedeno v hydraulickém lise 

FORM+TEST ALPHA 3-3000 s rozsahem 3000 kN v laboratořích Ústavu stavebního 

zkušebnictví FAST VUT v Brně (obr. 4.1), rychlost zatěžování byla 0,1 MPa·s-1
 pro určení 

informativních hodnot pevnosti v příčném tahu. U tlakových zkoušek, při nichž byla 

zaznamenávána závislost síla vs. posun, byla nastavena rychlost zatěžování na 0,05 MPa·s-1, při 

standardních zkouškách k určení pevnosti v tlaku byla rychlost zatěžování 0,6 MPa·s-1 [18]. 



Vysoké učení technické v Brně 
 Fakulta stavební  

 Ústav stavební mechaniky                         
 

10 
 

Uspořádání tlakové zkoušky pro záznam F–d diagramů bylo zvoleno tak, aby se umožnil 

kontinuální záznam jak svislých deformací, tak zatěžovací síly. Pro stanovení deformací byly 

použity indukčnostní snímače upevněné pomocí magnetických stojanů na spodní tlačnou desku, 

přičemž hroty snímačů se opíraly o horní kloubově uchycenou desku lisu. Rozmístění snímačů 

bylo zvoleno tak, aby byl zachycen celkový plošný posun příčníku lisu. Zatěžovací síla byla 

snímána přímo z tlakového snímače zkušebního lisu. Všechny použité snímače pak byly 

zapojeny do datové ústředny SPIDER 8, která společně s notebookem umožňovala sledovat 

celý průběh zkoušky (viz obr. 4.1). Frekvence záznamu dat 10 Hz byla zvolena jednak 

s ohledem na zachycení dostatečného množství dat pro sestrojení F–d diagramů a jednak 

s ohledem na celkovou délku experimentu. Nízká rychlost zatěžování umožnila záznam jak 

vrcholové, tak i sestupné části diagramu. 

 
Obr. 4.1 Ilustrace konfigurace snímačů deformace (vlevo), celkový pohled na zkušební zařízení 

Statické zkoušky tříbodově namáhaných trámců se zářezem byly provedeny 

na mechanickém lise Heckert FPZ 100/1 při rozsahu 10 (resp. 20) kN v laboratořích Ústavu 

stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně – pro představu viz obr. 4.2. 
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Obr. 4.2 Umístění vzorku v lise (vlevo), celkový pohled na zkušební zařízení 

Dynamické zkoušky probíhaly v laboratořích Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí 

FAST VUT v Brně na počítačem řízeném servohydraulickém přístroji značky INOVA-U2 

(ilustrační snímky v obr. 4.3). Únavové testy byly provedeny při kontrolovaném zatížení. 

Parametr asymetrie cyklu R=Pmin/Pmax=0,1 [−], kde hodnoty Pmin a Pmax jsou minimální 

a maximální zatížení sinusové vlny v každém cyklu. Zatěžovací frekvence byla přibližně 10 Hz. 

Zkušební vzorky byly zatěžovány v oblasti vysokocyklové únavy, horní limit počtu cyklů byl 

stanoven na 2 miliony. Zkoušky byly ukončeny buď při porušení vzorku, případně po dosažení 

horního limitu zatěžovacích cyklů. 

 
Obr. 4.3 Umístění vzorku v přístroji (vlevo); celkový pohled na zkušební zařízení 
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5. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH EXPERIMENT Ů 

5.1 VÝSLEDKY ZE STATICKÝCH PEVNOSTNÍCH ZKOUŠEK 

Jak již bylo uvedeno výše, zjišťovala se krychelná pevnost v tlaku na tělesech s nominálními 

rozměry 150×150×150 mm. Ze zlomků trámců po zkouškách tříbodového ohybu byla odříznuta 

tělesa o hraně 100 mm, na kterých byla určována informativní pevnost v tlaku a v příčném tahu. 

Hodnoty aritmetických průměrů jednotlivých pevností v závislosti na stáří vzorků betonu obou 

tříd jsou uvedeny v obr. 5.1 a 5.2, proměnlivost jednotlivých výsledků vyjadřují chybové 

úsečky (výběrové směrodatné odchylky), resp. hodnoty variačních koeficientů.  

Z výsledků zkoušek je patrný nárůst hodnot pevností betonu vzorků s růstem rychlosti 

zatěžování − viz obr. 5.1 – přibližně 7% u vzorků stáří 28 a 98 dní z betonu C30/37, 8% 

pro stáří 28 dní a 5% pro stáří 91 dní u vzorků z betonu C45/55. 

Dále byl zaznamenán nárůst hodnot pevností betonu se stářím vzorků a třídou betonu. 

Hodnoty krychelné pevnosti v tlaku se zvýšily se stářím vzorků o 26 % pro beton C30/37, resp. 

o 20 % pro beton C45/55. Se změnou třídy betonu došlo k nárůstu o 33 % pro stáří vzorků 28 

dní, 16 % pro stáří 98 (91) dní, resp. 27 % pro stáří 159 dní. Obdobné změny byly zaznamenány 

i pro informativní hodnoty pevnosti v tlaku a v příčném tahu na zlomcích trámců. 

    

Obr. 5.1 Krychelné pevnosti v tlaku pro sledovaná stáří vzorků betonů tříd C30/37 a C45/55 
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Obr. 5.2 Pevnosti v tlaku a v příčném tahu na zlomcích trámců pro sledovaná stáří vzorků 
betonů tříd C30/37 a C45/55 

 

5.2 VÝSLEDKY ZE STATICKÝCH LOMOVÝCH ZKOUŠEK 

5.2.1 VLIV HLOUBKY ZÁŘEZU NA HODNOTY ZÁKLADNÍCH  

LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ BETONU 

Zkušební vzorky pro statické lomové zkoušky se opatřují standardně počátečním zářezem 

do hloubky 1/3 výšky vzorku. V rámci provedených experimentů byl zkoumán i vliv hloubky 

zářezu na hodnoty základních lomově-mechanických parametrů betonu, a to pro stáří vzorků 28 

dní u obou pevnostních tříd betonu. 

Během statických lomových zkoušek byl s frekvencí 5 Hz prováděn záznam svislého posunu 

a odpovídající zatěžovací síly (již zmíněné F−d diagramy; pro ilustraci jsou v obr. 5.3 uvedeny 

tyto digramy pro vzorky betonu třídy C45/55 s počáteční hloubkou zářezu 30 mm, diagramy 

pro všechna zkušební tělesa lze nalézt v příloze 3 disertace). Hodnoty modulů pružnosti E byly 

určeny z úvodních − téměř lineárních − částí F−d diagramů. Dále se stanovovaly hodnoty 

lomové energie GF,m – byly vypočítány z upravených F−d diagramů pomocí metody lomové 

práce podle doporučení RILEM, podrobněji uvedeno v [19–21]. 
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Obr. 5.3 Závislosti zatížení−posun pro vzorky stáří 28 dní betonu třídy C45/55  

s počáteční hloubkou zářezu 30 mm 

V tabulce 5.1 byly shromážděny výsledky ze zkoušek v tříbodovém ohybu pro stáří vzorků 

28 dní. Jsou zde uvedeny hodnoty modulu pružnosti E, efektivní lomové houževnatosti KIc
e 

(určené metodou efektivní trhliny [19–21]) a specifické lomové energie GF,m v závislosti 

na hloubkách počátečních zářezů zkušebních vzorků, včetně hodnot základních statistik, 

stanovených zpravidla ze tří měření (aritmetický průměr, výběrová směrodatná odchylka, 

variační koeficient − COV). 

Hloubka zářezu  10 mm 30 mm 50 mm 

Parametr 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

E  
[GPa] 

C30/37 40,0 8,29 20,7 29,0 5,34 18,4 26,5 2,72 10,3 

C45/55 41,5 1,48 3,6 40,0 1,67 4,2 32,5 2,25 6,9 

KIc
e 

[MPa·m1/2] 
C30/37 1,342 0,026 1,9 1,145 0,214 18,7 1,262 0,274 21,7 

C45/55 1,753 0,311 17,7 1,603 0,082 5,1 1,431 0,228 15,9 

GF,m  
[J·m-2] 

C30/37 324,6 45,0 13,9 186,4 46,0 24,7 166,7 25,3 15,2 

C45/55 363,4 36,3 10,0 241,5 16,4 6,8 194,3 16,9 8,7 

Tab. 5.1 Shrnutí výsledků z lomových zkoušek tříbodově namáhaných trámců  
s centrálním zářezem pro sledované hloubky zářezů 

Relativní hodnoty jednotlivých vlastností betonu shrnuje obr. 5.4 resp. 5.5 pro třídu betonu 

C30/37 resp. C45/55, kde 100 % představuje hodnotu aritmetického průměru daného parametru 
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pro zkušební tělesa s počáteční hloubkou zářezu 10 mm; vyneseny jsou také příslušné relativní 

výběrové směrodatné odchylky. 

     

Obr. 5.4 Relativní hodnoty sledovaných vlastností betonu vzorků s hloubkami zářezů  
10, 30 a 50 mm pro třídu C30/37 

Hloubka zářezu ovlivnila získané hodnoty v různé míře. Hodnoty modulu pružnosti 

a lomové energie ze zkoušek těles s hloubkou zářezu 10 mm byly nadhodnoceny o přibližně 30 

a 40–50 % oproti výsledkům na vzorcích s hloubkou zářezu 30 a 50 mm pro třídu betonu 

C30/37, resp. o 5–20 a 35–45 % pro beton třídy C45/55. Z hlediska návaznosti na zkoušky těles 

na únavu (připomeňme, že se testovaly vzorky s hloubkou zářezu 10 mm) lze konstatovat nízký 

vliv hloubky zářezu na hodnoty efektivní lomové houževnatosti (15 %); přitom tento parametr 

kvantifikuje právě odolnost materiálu proti iniciaci lomu. 

    
Obr. 5.5 Relativní hodnoty sledovaných vlastností betonu vzorků s hloubkami zářezů  

10, 30 a 50 mm pro třídu C45/55 
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5.2.2 VLIV STÁŘÍ VZORKŮ NA HODNOTY ZÁKLADNÍCH LOMOVĚ-

MECHANICKÝCH PARAMETRŮ BETONU 

V tabulce 5.2 jsou shromážděny výsledky (opět aritmetický průměr, výběrová směrodatná 

odchylka a variační koeficient) ze zkoušek v tříbodovém ohybu vzorků s centrálním zářezem 

v závislosti na stáří těles pro počáteční hloubku zářezu 30 mm. Hodnoty jednotlivých parametrů 

byly určeny výše zmíněným způsobem. 

Stáří vzorků  28 dní 98(91) dní 159 dní 

Parametr 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

E  
[GPa] 

C30/37 29,0 5,34 18,4 30,5 5,47 17,9 35,5 0,67 1,9 

C45/55 40,0 1,67 4,2 39,0 2,21 5,7 43,5 1,97 4,5 

KIc
e 

[MPa·m1/2] 
C30/37 1,145 0,214 18,7 1,191 0,014 1,2 1,692 0,162 9,5 

C45/55 1,603 0,082 5,1 1,759 0,160 9,1 1,858 0,142 7,7 

GF,m  
[J·m-2] 

C30/37 186,4 46,0 24,7 263,7 26,0 9,9 353,6 38,2 10,8 

C45/55 241,5 16,4 6,8 269,6 11,9 4,4 320,6 10,3 3,2 

Tab. 5.2 Shrnutí výsledků z lomových zkoušek tříbodově namáhaných trámců  
s centrálním zářezem pro sledovaná stáří vzorků 

Relativní hodnoty jednotlivých vlastností betonu shrnuje obr. 5.6 resp. 5.7 pro třídu betonu 

C30/37 resp. C45/55, kde 100 % představuje hodnotu aritmetického průměru daného parametru 

pro zkušební tělesa stáří 28 dní; vyneseny jsou také příslušné relativní výběrové směrodatné 

odchylky. 

    

Obr. 5.6 Relativní hodnoty sledovaných vlastností betonu třídy C30/37  
v závislosti na stáří vzorků 
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Nabízejí se možné závěry, že hodnoty parametrů získaných ze statických lomových zkoušek 

jsou potřebné pro další korekci vyhodnocovaných únavových parametrů studovaných betonů. 

Korekce je nezbytná vzhledem k nárůstu hodnot ve sledovaném období 28 až 159 dní: více než 

20 resp. 10 % pro modul pružnosti, téměř 50 resp. 20 % pro efektivní lomovou houževnatost 

a 90 resp. 35 % v případě specifické lomové energie (vztaženo k hodnotám parametrů pro stáří 

vzorků 28 dní) pro beton pevnostní třídy C30/37 resp. C45/55. 

   

Obr. 5.7 Relativní hodnoty sledovaných vlastností betonu třídy C45/55  
v závislosti na stáří vzorků 

5.3 APROXIMAČNÍ KŘIVKY HODNOT LOMOV Ě-MECHANICKÝCH 

PARAMETR Ů BETONU V ČASE 

5.3.1 JEDNODUCHÉ APROXIMAČNÍ KŘIVKY 

Jak již bylo zmíněno, stanovování únavových parametrů betonu může být problematické 

také z důvodu doby trvání dynamických zkoušek těles pro vyšší počty cyklů. Předpokládá se, že 

vybrané aproximace naměřených hodnot jednotlivých parametrů v čase umožní co nejpřesnější 

určení hodnot únavových parametrů pro stáří vzorků, kdy byla prováděna dynamická zkouška. 

Aproximační křivky pro relativní hodnoty jednotlivých parametrů byly získány následujícím 

způsobem. Naměřené hodnoty parametrů byly nejprve poděleny příslušnými aritmetickými 

průměry pro stáří vzorků 28 dní, čímž se získaly jejich relativní hodnoty pro všechna zkoumaná 

stáří. Takto upravená data odpovídající jednotlivým sledovaným parametrům byla vynesena 

do grafů v závislosti na stáří vzorků a byly jimi proloženy jednoduché aproximační (regresní) 

křivky – mocninná, logaritmická a polynom 2. stupně (program EXCEL). Na obr. 5.8 jsou pro 
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ilustraci uvedeny aproximační křivky pro relativní krychelnou pevnost v tlaku betonu třídy 

C30/37 – x v rovnicích označuje čas ve dnech, y bezrozměrné relativní hodnoty příslušného 

parametru a R2 koeficient determinace.  

 
Obr. 5.8 Aproximační křivky pro relativní krychelnou pevnost v tlaku betonu třídy C30/37 

Analytické rovnice pro jednoduché aproximační křivky hodnot všech zjišťovaných lomově-

mechanických parametrů betonu pevnostní třídy C30/37 resp. C45/55 jsou shromážděny 

v tabulce 5.3 resp. 5.4. Nejtěsnější aproximace byly získány pro následující parametry: pevnost 

v tlaku pro beton třídy C30/37 a pevnost v tlaku na zlomcích trámců po lomové zkoušce 

pro beton třídy C45/55. 

Aproximační křivka   Mocninná 
y = a × xb 

Logaritmická 
y = a × ln(x) + b 

Polynom 2. st. 
y = ax2 + bx + c 

Relativní parametr a b R2 a b R2 a b c R2 

Pevnost v tlaku 0,6367 0,1377 0,9396 0,1542 0,4939 0,9404 -2·10-5 0,0060 0,8494 0,9706 

Pevnost v tlaku  − 
zlomky trámců 

0,6631 0,1233 0,9227 0,1359 0,5478 0,9345 -1·10-5 0,0040 0,8974 0,9352 

Pevnost v příčném tahu  − 
zlomky trámců 

0,7373 0,0927 0,8263 0,1001 0,6713 0,8231 -2·10-5 0,0048 0,8812 0,8877 

Modul pružnosti 0,6673 0,1113 0,2676 0,1185 0,5786 0,2906 1·10-5 -0,0010 1,0160 0,4004 

Lomová houževnatost 0,4909 0,2007 0,5347 0,2380 0,1664 0,5255 -5·10-5 -0,0058 1,1224 0,7849 

Lomová energie 0,2877 0,3639 0,7960 0,4882 -0,6576 0,7889 2·10-5 0,0040 0,8758 0,8428 

Max. zatěžovací síla  − 
statické lomové testy 

0,3557 0,3027 0,7128 0,3662 -0,2247 0,7496 -2·10-5 0,0091 0,7638 0,7510 

Tab. 5.3 Koeficienty analytických rovnic jednoduchých aproximačních křivek  
pro beton třídy C30/37  
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Aproximační křivka   Mocninná 
y = a × xb 

Logaritmická 
y = a × ln(x) + b 

Polynom 2. st. 
y = ax2 + bx + c 

Relativní parametr a b R2 a b R2 a b c R2 

Pevnost v tlaku 0,7173 0,0983 0,8548 0,1073 0,6313 0,8412 4·10-6 0,0008 0,9735 0,9300 

Pevnost v tlaku  − 
zlomky trámců 

0,5981 0,1530 0,9464 0,1745 0,4133 0,9422 2·10-7 0,0024 0,9327 0,9709 

Pevnost v příčném tahu  − 
zlomky trámců 

0,6946 0,0997 0,2885 0,1156 0,5816 0,3250 5·10-5 -0,0069 1,1540 0,8545 

Modul pružnosti 0,8573 0,0409 0,2384 0,0429 0,8395 0,2495 2·10-5 -0,0022 1,0496 0,6550 

Lomová houževnatost 0,7554 0,0834 0,5026 0,0903 0,6969 0,4834 -5·10-6 0,0021 0,9444 0,4862 

Lomová energie 0,5892 0,1532 0,7944 0,1748 0,3956 0,7857 1·10-6 0,0007 0,9727 0,9032 

Max. zatěžovací síla  − 
statické lomové testy 

0,7391 0,0874 0,6074 0,0938 0,6766 0,6113 -4·10-6 0,0006 0,9813 0,6893 

Tab. 5.4 Koeficienty analytických rovnic jednoduchých aproximačních křivek  
pro beton třídy C45/55 

5.3.2 POKROČILÉ APROXIMACE HODNOT KRYCHELNÉ PEVNOSTI BETONU 

V TLAKU 

Z analytických rovnic pro jednoduché aproximační křivky hodnot všech zmíněných lomově-

mechanických parametrů betonu pevnostní třídy C30/37 resp. C45/55 vyplývá, že nejtěsnějších 

aproximací bylo pro obě pevnostní třídy betonu dosaženo pro pevnost betonu v tlaku. Z tohoto 

důvodu byla pro tento parametr použita i pokročilejší aproximační křivka, která přesněji 

vystihuje vývoj tlakové pevnosti v čase a ne pouze v intervalu 28–159 dní, ve kterém byly 

provedeny dynamické zkoušky, jak tomu bylo v případě jednoduchých aproximací. 

Jak už bylo zmíněno, pro určení pevnosti v tlaku zkoumaných betonů byly použity krychle 

o hraně 150 mm. Zkušební tělesa byla označena následovně: HS2_1 až HS2_3 resp. HS6_1 až 

HS6_3  pro stáří vzorků 28 dní, HS2_4 až HS2_6 resp. HS6_4 až HS6_6 pro 98(91) dní 

a HS2_7 až HS2_9 resp. HS6_7 až HS6_9 pro 159 dní pro beton třídy C30/37 resp. C45/55. 

Shrnutí výsledků hodnot krychlených pevností v tlaku pro betony tříd C30/37 a C45/55 

uvádí tabulky 5.5 a 5.6.  

Stejně jako v případě určování jednoduchých aproximačních křivek byly nejprve naměřené 

hodnoty krychelné pevnosti v tlaku poděleny aritmetickým průměrem pro stáří vzorků 28 dní 

(viz příslušný sloupec fc28 v tab. 5.5 resp. 5.6), čímž se získaly relativní hodnoty pro všechna 

zkoumaná stáří. Tyto hodnoty byly poté aproximovány funkcí podle [22] v upraveném tvaru: 
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c28
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ctba

f

tf −= ,                                                                        (1) 

kde koeficient a = fc∞/fc28 představuje asymptotu k aproximační křivce vyjádřenou jako 

poměr mezi teoretickou hodnotou pevnosti v tlaku betonu vzorku v čase t = ∞ a zjištěnou 

hodnotou aritmetického průměru pevnosti v tlaku pro stáří vzorku 28 dní; exponenciální člen 

rovnice (1) s koeficienty b a c vyjadřuje míru časově závislé změny pevnosti v tlaku v intervalu 

t = (0;∞), která je obecně závislá na parametrech použité betonové směsi a také na podmínkách 

prostředí, ve kterém je vzorek uchováván.  

Aproximace byla provedena s kritériem nejmenších čtverců odchylek pomocí genetických 

algoritmů implementovaných v Java balíku GA s otevřeným zdrojovým kódem, viz [23]. 

V obr. 5.9 je uveden průběh aproximační křivky (1) pro obě pevnostní třídy betonu 

s výslednými hodnotami koeficientů a, b a c; symbol x v rovnici označuje čas ve dnech, 

y bezrozměrné relativní hodnoty krychelné pevnosti v tlaku a R2 je bezrozměrný koeficient 

determinace. 

 

Obr. 5.9 Aproximační křivky pro relativní krychelnou pevnost v tlaku  
pro oba studované betony 
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  fc28 [MPa]  fc98 [MPa]  fc159[MPa] 
Označení 

vzorku 
Testované 

vzorky 
Aritm. 
průměr 

Výb. sm. 
odchylka 

COV   
[%] 

Označení 
vzorku 

Testované 
vzorky 

Označení 
vzorku 

Testované 
vzorky 

HS2_1 58,23 
57,2 1,11 1,9 

HS2_4 69,02 HS2_7 73,36 
HS2_2 57,31 HS2_5 70,74 HS2_8 72,30 
HS2_3 56,02 HS2_6 71,01 HS2_9 69,74 

Tab. 5.5 Krychelné pevnosti v tlaku betonu třídy C30/37 pro sledovaná stáří vzorků 

  fc28 [MPa]  fc91 [MPa]  fc159[MPa] 
Označení 

vzorku 
Testované 

vzorky 
Aritm. 
průměr 

Výb. sm. 
odchylka 

COV   
[%] 

Označení 
vzorku 

Testované 
vzorky 

Označení 
vzorku 

Testované 
vzorky 

HS6_1 77,01 
76,1 1,65 2,2 

HS6_4 80,35 HS6_7 92,54 
HS6_2 74,23 HS6_5 84,57 HS6_8 92,58 
HS6_3 77,17 HS6_6 81,82 HS6_9 88,50 

Tab. 5.6 Krychelné pevnosti v tlaku betonu třídy C45/55 pro sledovaná stáří vzorků 

5.4 VÝSLEDKY Z ÚNAVOVÝCH LOMOVÝCH ZKOUŠEK 

V rámci experimentů vyhodnocovaných v disertační práci bylo odzkoušeno 25 zkušebních 

vzorků pro každou pevnostní třídu betonu. První vzorek série se zatížil staticky, z důvodu 

odhadu hodnoty maximálního zatížení, další vzorky se postupně zatěžovaly s úrovní napětí 

stále nižší, až se dosáhlo hladiny napětí, při kterém vzorky vydržely bez porušení předepsaný 

počet cyklů, v našem případě 2·106 cyklů.  

Jak již bylo uvedeno výše, při posuzování únavové životnosti konstrukčních prvků je 

v technické praxi všeobecně přijímán přístup založený na empiricky odvozených S–N 

diagramech známých jako Wöhlerovy křivky, tj. grafy zobrazující závislost napětí (S, 

v obrázcích označeno y) na počtu zatěžovacích cyklů do porušení (N, v obrázcích označeno x). 

Další možností je vyhodnocení dynamických zkoušek pomocí nelineárního regresního modelu 

vyvinutého Castillem a kol. [24], a to buď na základě Weibullova nebo Gumbelova rozdělení 

pravděpodobnosti. Oba uvedené přístupy byly v disertaci využity pro vyhodnocení 

provedených dynamických experimentů. 

5.4.1 S–N KŘIVKY 

Výsledky dynamických zkoušek tříbodově namáhaných těles s centrálním zářezem při různé 

úrovni zatížení jsou shrnuty v obr. 5.10 a 5.11 pro beton třídy C30/37 resp. C45/55, kde je 

maximální nominální normálové napětí aplikované při únavových experimentech vyneseno 

proti logaritmu počtu cyklů do porušení. 
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Základní vztah pro popis experimentálně získaných dat je založen na zmíněných empiricky 

odvozených S–N diagramech: 

 bNaS ⋅= ,                                                                     (2) 

kde a, b jsou materiálové parametry. 

Teoreticky by při jedné úrovni zatížení došlo k porušení všech zkušebních těles po stejném 

počtu cyklů. Únavové chování heterogenních materiálů typu betonu je vzdáleno od ideálního 

a výsledky vykazují značný rozptyl. Následující analytická vyjádření příslušných S–N křivek 

jsou doplněna hodnotami koeficientu determinace R2. 

Podle rovnice (2) jsou mocninná funkce a koeficient determinace pro beton pevnostní třídy 

C30/37: 

0230,07256,3 −⋅= NS  a R2 = 0,3806                                                                   (3) 

a pro beton pevnostní třídy C45/55: 

0345,09227,5 −⋅= NS  a R2 = 0,7289.                                                                 (4) 

Koeficient determinace S–N křivky určené přímo z naměřených hodnot je relativně nízký pro 

obě pevnostní třídy betonu. Za účelem získání korektních hodnot únavových charakteristik 

odpovídajících stáří vzorků, při kterém byly provedeny únavové zkoušky, byla naměřená data 

podělena koeficienty určenými z aproximačních křivek hodnot lomově-mechanických 

parametrů v čase, které byly představeny v podkapitole 5.3. Tímto postupem byla naměřená 

data standardizována na stáří vzorků 28 dní.  

Pro ilustraci jsou v obr. 5.10 a 5.11 kromě naměřených vynesena i upravená data pomocí 

koeficientů získaných z pokročilé aproximace relativních hodnot pevnosti v tlaku (viz obr. 5.9), 

včetně analytického výrazu upravené S–N křivky a koeficientu determinace; v  případě betonu 

třídy C30/37 to vedlo k podstatnému zvýšení hodnoty bezrozměrného koeficientu determinace 

z 0,38 na 0,70, u betonu třídy C45/55 bylo také dosaženo zvýšení koeficientu determinace, 

i když ne v takové míře, z 0,73 na 0,88, což lze považovat za průkaz účinnosti popsaného 

postupu.  

Koeficienty analytických rovnic S–N křivek upravených pomocí koeficientů získaných 

z jednoduchých aproximačních křivek lomově mechanických parametrů v čase (viz tab. 5.3 

a 5.4) jsou shrnuty v tabulce 5.7 a 5.8. Nejvýraznější změny koeficientu determinace pro beton 

třídy C30/37 bylo dosaženo při použití koeficientů určených z mocninné a logaritmické 

aproximační křivky relativních hodnot efektivní lomové houževnatosti. Pro beton třídy C45/55 

pak při použití koeficientů určených z polynomické aproximační křivky relativních hodnot 
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informativní pevnosti v tlaku určené na zlomcích trámců po lomových zkouškách a lomové 

energie. 

 
Obr. 5.10 S−N křivky pro beton C30/37 

 
 S = a·Nb 

Aproximační křivka   Mocninná Logaritmická Polynom 2. st. 

Relativní parametr a b R2 a b R2 a b R2 

Pevnost v tlaku 3,2782 -0,0261 0,7400 3,2743 -0,0261 0,7334 3,2617 -0,0263 0,7661 

Pevnost v tlaku  
− zlomky trámců 

3,3443 -0,0258 0,7070 3,3391 -0,0258 0,7020 3,3394 -0,0258 0,7263 

Pevnost v příčném tahu  
− zlomky trámců 

3,4210 -0,0251 0,6271 3,4169 -0,0251 0,6241 3,3885 -0,0252 0,6484 

Modul pružnosti 3,4954 -0,0255 0,6769 3,4684 -0,0255 0,6734 3,5079 -0,0252 0,6307 

Lomová houževnatost 3,2618 -0,0276 0,8248 3,2221 -0,0278 0,8212 3,4140 -0,0273 0,6754 

Lomová energie 2,8009 -0,0313 0,6379 2,7500 -0,0315 0,6415 2,8468 -0,0310 0,6320 

Max. zatěžovací síla 
− statické lomové testy 

2,9308 -0,0299 0,7444 2,8847 -0,0297 0,7671 2,8908 -0,0296 0,7593 

Tab. 5.7 Koeficienty S–N křivek a koeficienty determinace pro beton třídy C30/37 
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Obr. 5.11 S−N křivky pro beton C45/55 

 
 S = a·Nb 

Aproximační křivka   Mocninná Logaritmická Polynom 2. st. 

Relativní parametr a b R2 a b R2 a b R2 

Pevnost v tlaku 5,3889 -0,0335 0,8698 5,3778 -0,0335 0,8691 5,4907 -0,0335 0,8810 

Pevnost v tlaku  
− zlomky trámců 

5,0571 -0,0329 0,9193 5,0338 -0,0330 0,9166 5,1614 -0,0328 0,9304 

Pevnost v příčném tahu  
− zlomky trámců 

5,5031 -0,0335 0,8715 5,4444 -0,0334 0,8793 5,9615 -0,0338 0,9012 

Modul pružnosti 5,7726 -0,0341 0,7916 5,7630 -0,0341 0,7929 5,9137 -0,0342 0,7965 

Lomová houževnatost 5,4358 -0,0336 0,8514 5,4207 -0,0336 0,8507 5,4524 -0,0335 0,8643 

Lomová energie 5,1290 -0,0329 0,9194 5,1051 -0,0329 0,9181 5,2676 -0,0329 0,9315 

Max. zatěžovací síla 
− statické lomové testy 

5,4589 -0,0336 0,8565 5,4456 -0,0336 0,8553 5,5127 -0,0335 0,8732 

Tab. 5.8 Koeficienty S–N křivek a koeficienty determinace pro beton třídy C45/55 

5.5 VÝSLEDKY SIMULACÍ PROGRAMEM ATENA 

Prezentované výsledky provedených dynamických experimentů byly využity pro kalibraci 

a pro další vývoj materiálového modelu pro únavové poškození betonu v tahu [25−27], který je 

implementován v nelineárním MKP programu ATENA [28].  

Nelineární kvazikřehko-plastický materiálový model pro beton [29] v programu ATENA byl 

doplněn o simulaci poškození únavou v tahu (podrobněji viz např. [25]). Pro zachování 
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inženýrského konceptu modelování materiálu je implementace únavového poškození založena 

na klasickém napěťovém modelu (S–N křivky), vhodném pro iniciaci poškození v neporušeném 

materiálu. Pro zachycení růstu trhlin a šíření existujícího poškození byl zaveden další parametr, 

vycházející z otevírání a zavírání trhlin v cyklech. Celkové poškození materiálu tahovou 

únavou tedy sestává ze dvou částí:  

• vznik trhlin vyvolaný cyklickou změnou napětí, 

• zvětšování existujících trhlin v důsledku jejich cyklického otevírání a zavírání. 

Toto poškození je následně v materiálovém bodě uplatněno zvýšením hodnoty maximálního 

v historii tohoto bodu dosaženého otevření trhliny [25]. 

Popsaný model pro simulaci únavového poškození betonu byl nejprve ověřen porovnáním 

s výsledky experimentů v přímém tahu dostupnými v literatuře, kdy bylo dosaženo velmi dobré 

shody numerických výsledků s naměřenými hodnotami. V současné době je model využíván 

k simulaci výše popsaných únavových zkoušek ohýbaných vzorků se zářezem. 

Vytvořeným numerickým modelem jsou tyto únavové experimenty úspěšně simulovány. 

Výsledky z experimentů rovněž slouží jako cenný podklad k upřesňování parametrů modelu 

a jeho dalšímu vývoji [26]. 

Pro ilustraci jsou v obr. 5.14 naměřená a upravená data pomocí koeficientů získaných 

z pokročilé aproximace relativních hodnot pevnosti v tlaku v případě betonu třídy C30/37 

doplněna o výsledky simulací programem ATENA. 

 
Obr. 5.14 Závislost maximální síly na logaritmu počtu cyklů do porušení pro beton pevnostní 

třídy C30/37 doplněná výstupy z programu ATENA 
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6. ZÁVĚR 

V předložené disertační práci byl představen poměrně komplexní postup korekce hodnot 

základních únavových parametrů – Wöhlerovy křivky – vzorků betonu pevnostní třídy C30/37, 

které byly zjištěny ze zkoušek tříbodovým ohybem cyklicky namáhaných trámců s centrálním 

zářezem. Ke korekci se využily aproximace hodnot lomově-mechanických parametrů tohoto 

betonu určených ze statických zkoušek, přičemž stáří vzorků pokrývalo časový interval 

únavových zkoušek. Experiment byl ve stejném rozsahu zopakován na vzorcích z betonu 

pevnostní třídy C45/55. Lze konstatovat, že korekce u obou sad betonových vzorků vedla 

ke zvýšení koeficientu determinace Wöhlerovy křivky, což lze považovat za průkaz její 

účinnosti. 

Dále bylo v disertaci představeno vyhodnocení pomocí nelineárního regresního modelu 

vyvinutého Castillem a kol. na základě Weibullova a Gumbelova rozdělení pravděpodobnosti. 

Ačkoli asymptotické chování tohoto Weibullova a Gumbelova modelu v oblasti nízkého počtu 

cyklů není realistické, lze konstatovat, že tyto modely mohou být aplikovány pro popis 

Wöhlerovy křivky především pro oblast středního a vysokého počtu cyklů. 

V neposlední řadě prezentované korigované výsledky provedených experimentů přispěly 

k naladění a ověření numerického modelu v MKP programu ATENA pro simulaci poškozování 

betonu tahovým únavovým namáháním, což lze v praxi využít pro výpočet odezvy složitějších 

modelů, např. únavového poškozování kotevních oblastí předpjatých/železobetonových 

konstrukcí/konstrukčních prvků. 

Z  kapitol disertace je zřejmé, že výzkum v oblasti vyšetřování i numerické analýzy 

únavového chování cementových kompozitů a odezvy konstrukcí z nich na cyklické zatěžování 

má před sebou ještě mnoho úkolů. Aktuálně lze uvést několik bodů budoucí práce, jejichž 

obsah je autorkou disertace v současné době již rozpracován/promýšlen: 

• automatizace vyhodnocení cyklicky zatěžovaných těles z cementových kompozitů 

s ohledem na jejich stáří; 

• optimalizace korigovaných S–N křivek s využitím časových závislostí vybraných 

lomově-mechanických parametrů ze statických testů: maximalizace koeficientu 

determinace; 

• tvorba časově závislých korigovaných S–N křivek jako podkladu predikce zbytkové 

únavové životnosti betonových konstrukcí; 
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• rozšíření sady vstupních veličin vyhodnocení S–N křivek o parametry lomového modelu 

„dvojí-K“, vystihujícími iniciaci lomu kvazikřehkých materiálů; 

• uplatnění zmíněných postupů také v oblasti cyklických tlakových zkoušek těles 

z vybraných betonů. 
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