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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá využitím pokročilého elasto-plastického materiálového modelu 

určeného pro stříkaný beton. Jsou vytvořeny prostorové matematické modely dvou typů 

laboratorních zkoušek, na které je tento model použit. První zkouškou je trojbodový ohyb 

betonového zkušebního tělesa. Dále je analyzováno chování materiálu, při změně vstupních 

parametrů. Následně jsou vytvořeny dvě zpětné analýzy dat, u kterých je získána přijatelná 

shoda mezi predikcí a měřením. Druhou zkouškou je modifikovaná tahová zkouška, kde je 

rovněž popsáno chování materiálu při změně vstupních parametrů. Následně je vytvořena 

zpětná analýza dat, kde je získána přijatelná shoda mezi predikcí a měřením. V rámci každé 

studie je podrobněji analyzován průběh napětí v lomové procesní zóně. 

ABSTRACT 

This work is focused on the application of advanced elasto-plastic material model intended 

for shotcrete. Spatial mathematical models of two laboratory tests are created, where this model 

is used. The first test is a three-point bending concrete specimen. Next, the behavior of the 

material is analyzed, in which input parameters are entered. Consequently, two reverse analyzes 

of the available data are analyzed where a match between prediction and measurement can be 

obtained. The second test is a modified tensile test, where is describe the material behavior in 

changing of input parameters. Subsequently, reverse data analysis is created, where an 

acceptable match between prediction and measurement is possible. In every study, the stress 

waveform in the fracture process zone is analyzed to more detail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Shotcrete (stříkaný beton), Plaxis 3D, lomová mechanika, zkouška trojbodovým ohybem, 

modifikovaná tahová zkouška, lomová procesní zóna 

KEYWORDS 

Shotcrete, Plaxis 3D, fracture mechanic, three point bending test, modified tensile test, fracture 

process zone 

  



5 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  

Bc. Vít Kejík Predikce chování stříkaného betonu s využitím elastoplastického 

materiálového modelu. Brno, 2020. 82 s., 0 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta stavební, Ústav geotechniky. Vedoucí práce Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D.  

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování:  

Největší poděkování patří mému vedoucímu diplomové práce a to panu Ing. Juraji 

Chalmovskému, Ph.D. za veškerou pomoc, cenné rady a hlavně pevné nervy nejen při 

konzultacích. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat mé rodině, která mě podporovala po 

celou dobu mého studia. Také bych chtěl poděkovat mým kamarádům a kamarádkám za 

podporu a zlepšení nálady ať už ve škole nebo mimo školu. Na závěr bych chtěl poděkovat mé 

přítelkyni Janě Szabové, která mě podržela ze všech nejvíce za všech okolností, co nastaly 

během mého studia. 

  



7 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 9 

2 TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................... 10 

2.1 LOMOVÁ MECHANIKA ................................................................................. 10 

2.1.1 LINEÁRNÍ ELASTICKÁ LOMOVÁ MECHANIKA ........................... 10 

2.1.2 NELINEÁRNÍ LOMOVÁ MECHANIKA PRO BETON ..................... 14 

2.2 POROVNÁNÍ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ .............................................. 20 

2.3 POPIS SHOTCRETE MODELU ....................................................................... 21 

2.3.1 STRUKTURA MODELU ....................................................................... 21 

2.3.2 NAMÁHÁNÍ TLAKEM ......................................................................... 22 

2.3.3 NAMÁHÁNÍ TAHEM ........................................................................... 25 

2.3.4 VSTUPNÍ PARAMETRY ...................................................................... 27 

2.4 PŘEHLED ANALYZOVANÝCH TYPŮ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK .. 28 

2.4.1 ZKOUŠKA TROJBODOVÝM OHYBEM ............................................ 28 

2.4.2 MODIFIKOVANÁ TAHOVÁ ZKOUŠKA ........................................... 29 

3 SIMULACE ZKOUŠKY TROJBODOVÉHO OHYBU ........................................ 31 

3.1 POPIS SESTAVENÉHO MATEMATICKÉHO MODELU ............................. 31 

3.1.1 DIMENZE MODELU A STATIKÉ VLASTNOSTI ............................. 31 

3.1.2 VSTUPNÍ PARAMETRY ...................................................................... 32 

3.2 VLIV HUSTOTY SÍTĚ A ORIENTACE KONEČNÝCH PRVKŮ 

(REGULARIZACE) ........................................................................................... 33 

3.2.1 VLIV HUSTOTY SÍTĚ KONEČNÝCH PRVKŮ ................................. 33 

3.2.2 VLIV ORIENTACE KONEČNÝCH PRVKŮ ....................................... 34 

3.3 RŮZNÉ ROZMĚRY ZKUŠEBNÍCH TĚLES A VYHODNODNOCENÍ 

ZÁVISLOSTI HUSTOTY SÍTĚ KONEČNÝCH PRVKŮ ................................ 36 

3.3.1 ROZMĚRY ZKUŠEBNÍCH TĚLES ...................................................... 36 

3.3.2 VYHODNOCENÍ STUDIE ZÁVISLOSTI HUSTOTY SÍTĚ 

KONEČNÝCH PRVKŮ ......................................................................... 39 

3.4 PARAMETRICKÁ STUDIE ............................................................................. 43 

3.4.1 YOUNGŮV MODUL V ČASE 28 DNÍ E28 ........................................... 44 

3.4.2 JEDNOOSÁ PEVNOST BETONU V TAHU ft,28 ................................. 46 

3.4.3 LOMOVÁ ENERGIE PŘI NAMÁHÁNÍ TAHEM Gt,28........................ 47 

3.4.4 NORMALIZOVANÁ REZIDUÁLNÍ PEVNOST V TAHU ftun ........... 48 

3.4.5 JEDNOOSÁ PEVNOST BETONU V TLAKU fc,28 ............................... 50 



8 

 

3.5 KALIBRACE NA REÁLNÝCH ZKOUŠKACH .............................................. 52 

3.5.1 ZPĚTNÁ ANALÝZA DAT: HAMZA ET AL. [14] .............................. 52 

3.5.2 ZPĚTNÁ ANALÝZA DAT: ROTS [11] ................................................ 58 

4 SIMULACE MODIFIKOVANÉ TAHOVÉ ZKOUŠKY ....................................... 60 

4.1 POPIS SESTAVENÉHO MATEMATICKÉHO MODELU ............................. 60 

4.2 PARAMETRICKÁ STUDIE ............................................................................. 62 

4.2.1 YOUNGŮV MODUL V ČASE 28 DNÍ E28 ........................................... 63 

4.2.2 JEDNOOSÁ PEVNOST BETONU V TAHU ft,28 ................................. 65 

4.2.3 LOMOVÁ ENERGIE PŘI NAMÁHÁNÍ TAHEM Gt,28........................ 67 

4.2.4 NORMALIZOVANÁ REZIDUÁLNÍ PEVNOST V TAHU ftun ........... 70 

4.3 KALIBRACE NA REÁLNÝCH ZKOUŠKACH .............................................. 72 

4.3.1 ZPĚTNÁ ANALÝZA DAT: ZÁVACKÝ [10] ....................................... 72 

5 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 74 

6 BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................ 75 

7 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ ....................................................................... 77 

8 SEZNAM OBRÁZKŮ................................................................................................ 80 

9 SEZNAM TABULEK ................................................................................................ 82 

 



9 

 

1 ÚVOD 

Tato práce je zaměřena na aplikaci elasto-plastického materiálového modelu s názvem 

Shotcrete (dále jen SH). Název tohoto modelu je překladem z anglického slova stříkaný beton, 

který se používá u různých typů konstrukcí a staveb. SH materiálový model byl vyvinut 

za účelem získání co nejreálnějších výsledků při matematickém modelování. Jednou z výhod 

tohoto modelu je zohlednění historie zatěžování betonu, šíření trhlin i časové závislosti chování 

materiálu.  

V této práci je nejprve popsána lomová mechanika, dále pak popis jednotlivých 

materiálových modelů a následně popis SH modelu. Další dvě kapitoly jsou již zaměřeny 

na deformačně napjatostní chování zkušebních těles při dvou různých mechanických 

zkouškách. První touto zkouškou je trojbodový ohyb, který je často používaný pro zjištění 

lomových parametrů. Druhou zkouškou je ne příliš známá modifikovaná tahová zkouška. Popis 

aplikace SH modelu na dané laboratorní zkoušce je rozčleněn do tří částí. První je popis 

matematického modelu se všemi náležitostmi a vstupními parametry. Druhou částí je 

parametrická studie, kde je znázorněno a popsáno chování jednotlivých zkoušek při změně 

určitého parametru. Třetí částí je zpětná analýza dat na reálných zkouškách, kde je snaha 

o přiblížení výslednému chování jednotlivých zkoušek od různých výzkumných skupin. 

Cílem této práce je tedy verifikace nového elasto-plastického materiálového modelu tak, aby 

bylo možné pomocí něj namodelovat laboratorní zkoušky a díky tomu nakalibrovat vstupní 

parametry pro reálné okrajové úlohy.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části práce jsou nejprve uvedeny základní pojmy lomové mechaniky, dále popis 

jednotlivých materiálových modelů, které je možné použít a kterými disponuje i program 

Plaxis 3D, následně popis samotného SH modelu a jako poslední se zde nachází obecný popis 

jednotlivých laboratorních zkoušek. 

2.1 LOMOVÁ MECHANIKA 

Jedná se o vědní obor, který se zabývá zkoumáním mezních stavů těles s trhlinami. Lomová 

mechanika vznikla kvůli nedokonalosti nehomogenních materiálů, kde dojde k porušení 

materiálu ještě než je dosažena jeho pevnost. Úkolem lomové mechaniky je tedy popsat toto 

chování materiálu, které vede k porušení prvku.  

Nejstarším oborem je lineární elastická lomová mechanika (zkráceně z anglického názvu jen 

LEFM – linear elastic fracture mechanics), která vznikla v roce 1920. Bohužel v této době se 

na výsledky práce A. A. Griffitha nebraly ohledy. Jedním z důvodů, proč tomu tak bylo, je fakt, 

že Griffithova lomová teorie je použitelná pouze pro homogenní křehké materiály, jakým je 

například sklo. V roce 1957 se Griffithovu teorii pokusil vylepšit Orowan a hlavně Irwin, avšak 

tuto teorii lze aplikovat pouze na elasto-plastické homogenní materiály, jejímž představitelem 

je například ocel. Další pokusy o aplikaci lomové mechaniky na betonové prvky provedli 

v padesátých letech vědci Breslar a Wollack, ale neúspěšně [1]. 

2.1.1 LINEÁRNÍ ELASTICKÁ LOMOVÁ MECHANIKA 

Lineární elastická lomová mechanika se zabývá homogenním, izotropním a lineárně 

elastickým materiálem, což znamená, že zde platí Hookeův zákon. Jedná se o popis průběhu 

napětí v okolí vrcholu trhliny. Zakladatelem lineární elastické lomové mechaniky je A. A. 

Griffith, který v roce 1920 jako první poukázal na to, že trhliny začnou vznikat, ještě než je 

dosaženo pevnosti materiálu. Tyto trhliny vznikají z důvodu nedokonalosti materiálu 

způsobených póry, nečistotami a mikrotrhlinami. Pokud je ve vzorku i sebemenší trhlina, tak 

dochází k porušení materiálu a tudíž i konstrukce ještě před dosažením meze únosnosti. 
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GRIFFITHOVA TEORIE (1920) 

Griffithova teorie je založena na principu lomu ideálně křehkého materiálu. Reálně se ze 

všech materiálů nejvíce blíží ideálně křehkému materiálu sklo. Teorie předpokládá trhlinu 

eliptického tvaru na velké elastické desce, která je svými rovinnými rozměry mnohonásobně 

větší, něž její tloušťka (L>>t). Jedná se zde o rovinnou napjatost. Z napětí σ, které působí 

na elastickou desku, je napětí převedeno s opačným znaménkem na čela trhliny. Z toho lze 

vypočítat energie nutnou k šíření trhliny Wt podle vzorce (2.1). Tato energie Wt je rovna změně 

potenciální energie Π systému (viz vzorec (2.2)), pokud zde nejsou jiné zdroje energetických 

ztrát (tepelné, kinetické a jiné které nemají mechanický charakter). 

 
𝑊𝑡 = 2 (−

𝜎

2
∫ 𝑣(𝑥)𝑑𝑥

𝑎𝑔𝑟

−𝑎𝑔𝑟

) = −
𝜋𝑎𝑔𝑟𝜎2

𝐸´
 

 

(2.1) 
 

 𝜕

𝜕𝑎𝑔𝑟

(𝑊𝑡 + 𝛱) = 0 
(2.2) 

 

Π – potenciální energie tělesa 

Wt – energie nutná k šíření trhliny 

agr – délka trhliny 

Pro přímou trhlinu v rovině, jejíž délka je rovna 2agr, můžeme popsat velikost kritického 

napětí dle vzorce (2.3). Ze vzorce plyne, že čím je délka trhliny větší, tím je zapotřebí menšího 

napětí k jejímu růstu. Jakmile se začne trhlina šířit, tak roste katastrofálním způsobem.  

 𝜎√𝜋𝑎𝑔𝑟 = √2𝐸´𝛾 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 

(2.3) 
 

σ – napětí 

agr – délka trhliny  

γ – měrná povrchová energie 

E´ = E – Youngův modul pružnosti pro případ úlohy rovinné napjatosti 

E´ = E (1-ν2) – Youngův modul pružnosti pro případ úlohy rovinné deformace 

Úloha, kdy řešíme těleso s trhlinou, je obecně trojrozměrná, ale často ji lze zjednodušit 

na rovinnou úlohu, jelikož je třeba analyzovat jen malou oblast u kořene trhliny. Navíc největší 

napětí působí ve směru namáhání [1]. 
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Obr. 1: Tenký elastický prvek (L>>t) s eliptickým otvorem od kritického napětí [1] 

IRWINOVA TEORIE (1957) 

Griffithovu teorii nelze použít u obecných těles, protože slouží pouze k popisu ideálně 

křehkých materiálů. Proto G. Irwin zobecnil Griffithovu teorii. Příkladem takového materiálu 

jsou například kovy. Dokázal to pomocí matematického popsání okolí kořene trhliny. Podařilo 

se mu odvodit vzorce, které rozdělil podle způsobu zatěžování na tři zatěžovací módy. Odvodil 

vztahy, které nám říkají, že se napětí v blízkosti trhliny zvyšuje v poměru k druhé odmocnině 

vzdálenosti r ke kořenu trhliny. Z toho plyne, že pokud se přibližujeme směrem ke kořenu 

trhliny, tak napětí nabývá nekonečných hodnot [1]. 

 
Obr. 2: Složky napětí v blízkosti kořene trhliny [1] 
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Rovnice napětí jsou uvedeny v polárních souřadnicích. Počátek souřadnic je v kořeni trhliny 

ve vzdálenosti r a úhlu θ (viz obr. 2). Tyto vztahy lze zapsat: 

 𝜎𝑥𝑥 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
(1 − 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

3𝜃

2
) 

𝜎𝑦𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
(1 + 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

3𝜃

2
) 

𝜏𝑥𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

3𝜃

2
 

(2.4) 
 

σij – jednotlivé složky napětí 

θ – polární úhel od kořene trhliny (viz obr. 2) 

KI – faktor intenzity napětí (pro zatěžovací mód I) 

Uvedené vztahy odpovídají pro nejběžnější mód zatěžování, který je možné získat v praxi. 

Tímto módem je mód I (popsaný níže). To, že je nejčastější, je dáno několika faktory. Jedním 

z hlavních faktorů je fakt, že zde nepůsobí třecí síly na lomových plochách v trhlině, tak jako 

u módu II a módu III (viz obr. 3). Třecí síly způsobují obtížnější růst trhliny. V módu I se navíc 

síly šíří ve vlastní rovině [1]. 

Zatěžovací módy 

Irwin na základě svých matematických popisů chování v okolí kořene trhliny definoval tři 

typické zatěžovací módy podle způsobu zatěžování. Jsou to tyto tři: 

 mód I – napětí působí kolmo k rovině trhliny 

 mód II – napětí působí rovnoběžně s rovinou trhliny a zároveň kolmo k jejím čelům 

a vytváří tak smyk 

 mód III – napětí působí rovnoběžně s rovinou trhliny a zároveň rovnoběžně s jejími 

čely. 

 

 
Obr. 3: Typy zatěžovacích módů tělesa s trhlinou [1] 
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2.1.2 NELINEÁRNÍ LOMOVÁ MECHANIKA PRO BETON 

Reálné lomové chování betonu se výrazně odlišuje od teorie lineární elastické lomové 

mechaniky. Je to z důvodu, že před dosažením maximální síly dojde k poklesu tuhosti prvku. 

LEFM by se dala uvažovat pouze u velkých konstrukcí, kde bude trhlina řádově menší. Hlavním 

důvodem proč se chování betonu výrazně liší od LEFM je ve vzniku lomové procesní zóny, 

která postupuje vpřed od volné trhliny. Na pracovním diagramu na obr. 4 jsou nejprve 

vytvářeny mikrotrhliny před dosažením maximální síly. Po překročení vrcholu diagramu 

následuje nelineární klesající část, kde dochází k pozvolnému snížení síly. Lomová procesní 

zóna na obr. 4 začíná vznikat bodem A a končí bodem D a je detailněji vyobrazena na obr. 5. 

 
Obr. 4: Typický pracovní diagram betonového tělesa s inicializační trhlinou [1] 

 
Obr. 5: Schéma rozdělení napětí a průběhu trhlin [1] 
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LOMOVÁ PROCESNÍ ZÓNA 

Pro tuto oblast se uvažuje, že po celé délce lomové procesní zóny lp, materiál dosáhl tahové 

pevnosti ft a z toho nám vyplývá lomová energie GF. Samozřejmě tento předpoklad není 

naprosto přesný, ale pro odhad délky lomové procesní zóny je předpoklad dostačující. Délka 

lomové procesní zóny je popsána pomocí vztahu (2.5): 

 
𝑙𝑝 ≈

𝐸´𝐺𝐹

𝑓𝑡
2  

 

(2.5) 
 

Velikost lomové procesní zóny je pro každý materiál jiná (viz tab. 1).  

Tab. 1: Typické délky lomových procesních zón u různých materiálů [1] 

Materiál Lomová procesní zóna lp [mm] 

Sklo 10-6 

Cementová pasta 1 

Tvrzená cementová pasta 5-15 

Malta 100-200 

Vysoko-pevnostní beton (50-100 MPa) 150-300 

Normální beton 200-500 

Beton nízkých pevností 700 

Vzhledem k relativní velikosti lomové procesní zóny lze rozlišit tři druhy lomu (viz obr. 6):  

 Křehký lom – zóna nelineárního zpevnění je u tohoto lomu velmi malá a je pouze 

u kořene trhliny. Velikost zóny nelineárního zpevnění je vůči rozměrům tělesa malá 

a tudíž se všechny zbývající části materiálu chovají pružně (viz obr. 6a). Příkladem 

materiálu s křehkým lomem je například sklo. 

 Tvárný lom – zde vzniká pouze malá lomová procesní zóna, avšak velká oblast 

nelineárního zpevnění (viz obr. 6b). Toto chování je typické pro kovy nebo slitiny 

kovů. 

 Kvazi-křehký lom – v tomto případě je velikost oblasti nelineárního zpevnění malá 

a obklopuje poměrně rozsáhlou lomovou procesní zónu, kde dochází ke změkčování 

materiálu a tím i k jeho porušení (viz obr. 6c). Toto chování je typické pro materiály, 

jako je například beton, hornina nebo keramika. 
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Obr. 6: Typy nelineárních zón dle druhu materiálu a průběhů při lomu [1] 

MODEL FIKTIVNÍ TRHLINY 

První teorie o nelineární lomové mechanice pro beton byla popsána Hillerborgem. Tato 

teorie zahrnuje tahové změkčování, v lomové procesní zóně za inicializační trhlinou (volnou 

trhlinou). Lomová procesní zóna je zde popsána jako fiktivní trhlina. Tento model uvažuje, 

že skutečná délka inicializační trhliny a0 je prodloužena o fiktivní délku lomové procesní zóny 

lp. Čela této fiktivní trhliny jsou zavírány napětím, které lze popsat, jako soudržnost materiálu 

po vytvoření mikrotrhlin. Na obr. 7 je vidět, že uzavírací napětí nemá konstantní průběh. 

Nulové napětí je při vrcholu inicializační trhliny a to postupně narůstá až po plné napětí betonu 

v tahu ft. Hodnota plného napětí betonu v tahu ft se nachází u špičky fiktivní trhliny. Rozdělení 

uzavíracího napětí σ(w) podél lomové procesní zóny závisí na otevření čel fiktivní trhliny.  

 
Obr. 7: Model fiktivní trhliny [1] 

Na obr. 8a je vidět, že materiál vpředu od špičky fiktivní trhliny je předpokládaný jako 

lineární, ale materiál v rámci lomové procení zóny podléhá změkčování. Plocha, která je 

pod křivkou grafu změkčování odpovídá lomové energii GF (viz obr. 8b). 
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Obr. 8: Diagram tahového změkčení [1] 

Pro popsání materiálu v modelu fiktivní trhliny je nezbytné mít dva materiálové parametry. 

První parametrem je vztah mezi uzavíracím napětím a otevřením fiktivní trhliny σ(w) v zóně 

změkčení a druhým parametrem je plocha pod grafem tahového změkčení, která je rovná 

lomové energii GF [1]. To lze popsat vztahem: 

 
𝐺𝐹 = ∫ 𝑤(𝜎) 𝑑𝜎

0

𝑓𝑡

≡ ∫ 𝜎(𝑤) 𝑑𝑤
𝑤𝑐

0

 

 

(2.6) 
 

ft – pevnost materiálu v tahu 

wc – kritické otevření hrotu inicializační trhliny a0, aby se začala trhlina šířit (a0 + lp) 

MODEL PÁSU TRHLIN 

U modelu pásu trhlin není možné, aby mikrotrhliny v lomové procesní zóně probíhaly bez 

jakéhokoliv šířkového zjištění. Proto bylo třeba nalézt možnosti, jak tuto šířku postihnout. 

S touto teorií přišel Bažant, kterou následně rozšířil ve spolupráci s Cedolinem a pak také 

s Ohem. Jde o určení úzké oblasti ve směru inicializační trhliny, kde tyto trhliny mohou vznikat. 

V této oblasti, kde vzniká tahové změkčování, je možné závislost σ(w) stejně dobře 

aproximovat změkčováním v závislosti σ(ε). Pro souvislost mezi nelineární deformací ε na w 

a lomovou energií GF, bylo nezbytné zavést šířku h. Napětí zde klesá, pokud dochází k nárůstu 

poměrných přetvoření. K tomu, abychom popsali vztah mezi ε, w a GF, tak je zapotřebí 

vypočítat totální přetvoření, které je vyjádřeno následujícím vztahem: 

 𝜀𝑡 = 𝜀𝑒 + 𝜀 

 

(2.7) 
 

εe – elastické přetvoření (viz obr. 9).  
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Obr. 9: Napětí na pásu trhlin a vztah mezi napětím a přetvořením [1] 

Na základě rozsáhlých testů, které provedli Bažant a Oh, zjistili doporučenou hodnotu šířky 

pásu trhlin h. Tato šířka h je přibližně rovna 3g, kde g je maximální velikost zrna kameniva 

ve zkušebním vzorku. Určitě je možné, že šířka pásu h je větší jak 3g (h > 3g). To nastává 

u velkých staveb a je zapotřebí upravit vztah mezi napětím a poměrným přetvořením σ(ε). 

Výpočet lomové energie lze zapsat takto: 

 
𝐺𝐹 = ℎ ∫ 𝜎𝑦𝑦(𝜀) 𝑑𝜀

𝜀𝑐

0

 

 

(2.8) 
 

εc – kritické poměrné přetvoření, to odpovídá kritickému otevření inicializační trhliny wc, je 

vypočteno dle vzorce (2.9) 

 𝜀𝑐 = 𝑤𝑐/ℎ 

 

(2.9) 
 

LOMOVÁ PRÁCE A LOMOVÁ ENERGIE 

Lomová práce WF je práce od působící vnější síly P od začátku zatěžování, až po destrukci 

vzorku. Předpokladem je to, že veškerá práce je použita na vytvoření trhliny a tím pádem je 

práce rovna ploše pod křivkou pracovního diagramu. Dá se říct, že lomová energie je množství 

energie, které je zapotřebí, aby došlo k celkovému porušení tělesa, její jednotka je N/m. 

Lomová energie je lomová práce vztažená na jednotku plochy trhlin (plocha je rovna 

projektované ploše) [2]. Vztah pro výpočet lomové energie lze zapsat: 

 𝐺𝐹 =
𝑊𝐹

𝐴𝑙𝑖𝑔
 

 

(2.10) 
 

WF – vykonaná práce [J] = [Nm] 

Alig – jednotková plocha na kterou je práce vztažena [m2] 

Lomovou energii je nezbytné znát u konstrukcí, kde bude zohledněna fáze nelineárního 

změkčení. Hodnotu lomové energie nám ovlivňuje více faktorů: 
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 Maximální velikost zrna kameniva v tělese – výrazně ovlivňuje hodnotu lomové 

energie, čím větší jsou zrna kameniva, tím je zapotřebí větší množství práce k lomu 

tohoto tělesa. Na druhou stranu, tělesa s obsahem menších zrn kameniva jsou křehčí 

a tudíž i práce potřebná k vytvoření lomu tělesa je menší. 

 Tvar zrn kameniva v tělese – tvar zrna kameniva také výrazně ovlivňuje hodnotu 

lomové energie. Čím kulatější nebo oválnější jsou zrna kameniva v tělese, tím lépe 

dochází k lomu tělesa a tím je také potřebná práce k porušení nižší. Kulatější zrna 

kameniva kladou menší odpor vůči lomu tělesa, jelikož se lom sveze po jejich 

povrchu. Naopak zrna podlouhlých a nepravidelných tvarů drží lépe při lomu tělesa 

a proto je také zapotřebí větší práce k porušení tělesa. 

Při výpočtu lomové energie je třeba brát na vědomí, že lomová energie GF a práce WF je 

vypočtena pro ideální případ. U reálných zkoušek na tělesech v laboratořích je výpočet spojen 

s více komplikacemi [3]. Proto při výpočtech nestanovujeme skutečné veličiny GF a WF, 

ale pouze vypočtené hodnoty, které jsou označovány jako WF,meas a GF,meas. Lomovou energii je 

možné stanovit z následujícího vztahu: 

 𝐺𝐹,𝑚𝑒𝑎𝑠 =
𝑊𝐹,𝑚𝑒𝑎𝑠

𝐴𝑙𝑖𝑔
=

𝑊𝐹,𝑚𝑒𝑎𝑠

𝐵(𝑊 − 𝑎0)
 

 

(2.11) 
 

WF,meas – naměřená práce, je rovna ploše pod křivkou zatěžovacího diagramu [J] = [Nm] 

B – šířka tělesa [m] 

W – výška tělesa [m] 

a0 – výška inicializační trhliny [m] 

 

 
Obr. 10: Ukázka zkušebního tělesa s popisem jeho rozměrů 

Lomovou energii je možné určit pomocí jednoduchého vzorce, kde její hodnota závisí na 

velikosti zrna kameniva g a také na pevnosti betonu v tlaku fcm. Tento vztah lze zapsat: 

 
𝐺𝐹 = 𝐺𝐹,0 × (

𝑓𝑐𝑚

𝑓𝑐𝑚,0
)

0,7

 

 

(2.12) 
 

GF,0 – tabulková hodnota lomové energie v závislosti na velikosti zrna v tělese [N/mm] 

fcm – pevnost betonu v tlaku [MPa] 

fcm,0 – pevnost betonu v tlaku, která je rovna 10 MPa 
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Tab. 2: Tabulková hodnota lomové energie v závislosti na velikosti zrna kameniva 

g [mm] GF,0 [N/mm] 

8 0,025 

16 0,030 

32 0,058 

2.2 POROVNÁNÍ MATERIÁLOVÝCH MODELŮ 

V dnešní době se pro modelování jednotlivých konstrukcí používají numerické výpočetní 

metody. Jedním ze základních typů metod numerického modelování je metoda konečných 

prvků, na které je založen i program Plaxis [4]. 

Správná volba materiálového modelu je velmi důležitá pro veškeré úlohy v geotechnice [5]. 

Na obr. 11 je vidět vyobrazení některých pracovních diagramů, které je možné použít. 

 
Obr. 11: Srovnání různých materiálových modelů [5] 

 
Obr. 12: Přehled základních idealizovaných modelů chování zeminových materiálů [6] 
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2.3 POPIS SHOTCRETE MODELU 

Překlad z anglického slova Shotcrete znamená stříkaný beton. Stříkaný beton je speciálním 

typem betonu, který byl vynalezen na začátku dvacátého století Američanem Carlem Akeleym. 

Tento model byl vyvinut na základě požadavků dosažení nejvěrnějšího chování stříkaného 

betonu, který například tvoří primární ostění při NATM (nová rakouská tunelovací metoda). 

Struktura modelu je rozdělena na dvě větší části a to na fázi zpevnění, která je až do maximální 

síly, a fázi změkčení, která začíná od maximální síly a postupně klesá až na reziduální pevnost.  

2.3.1 STRUKTURA MODELU 

Tento model má strukturu elasto-plastického materiálového modelu s fázemi zpevnění 

a změkčení, u kterého je možné zohlednit časovou závislost zatěžování, dotvarování a smrštění 

materiálu. Na oddělení čistě elastického chování od elasto-plastického chování je zapotřebí 

aktuální napěťový stav označený jako {σ}, parametr zpevnění označený jako {k} a čas, který je 

zde označený jako t [7]. Napjatost má v prostorové úloze šest nezávislých složek. Funkci lze 

zapsat: 

 𝐹({𝜎}, {𝑘}, 𝑡) = 0 

 

(2.13) 
 

Tato funkce se nazývá funkcí plasticity F a používá se na identifikaci chování materiálu, zda 

je materiál ještě elastický nebo již elasto-plastický [8]. Znázornění funkce plastici je na 

následujícím obr. 13. 

 

 
Obr. 13: Plocha plasticity a rozdíl mezi elastickým a elasto-plastickým chováním materiálu [5] 

Z obr. 13 je vidět, že mohou nastat dvě situace, které jsou označené tečkou. 

 F < 0 – Nastane elastické chování materiálu, což znamená, že není dosaženo plochy 

plasticity. 

 F = 0 – Nastane elasto-plastické chování materiálu, což znamená, že je dosaženo 

plochy plasticity a tudíž dochází k trvalým plastickým deformacím [5]. 

Celkové přetvoření je určeno součtem tří různých přetvoření. První je elastické přetvoření 

εel, další je plastické přetvoření εp a třetím je časově závisle přetvoření εc.  To je rozděleno do 
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dvou složek, a to přetvoření způsobené dotvarováním betonu εcr a přetvoření způsobené 

smršťováním εsh . Celkové přetvoření tedy lze zapsat vztahem: 

 {ε} = {ε𝑒𝑙} + {ε𝑝} + {ε𝑐} + {ε𝑐𝑟} + {ε𝑠ℎ} 

 

(2.14) 
 

Chování při tahu i tlaku je řízeno dvěma nezávislými podmínkami plasticity. Pevnost v tlaku 

je řízena pomocí Mohr-Coulombovi podmínky plasticity Fc a pevnost v tahu podle Rankinovi 

podmínky plasticity Ft , které jsou vypočteny dle vzorce (2.15) [7].  

 
𝐹𝑐 =

𝜎1 − 𝜎3

2
+

𝜎1 + 𝜎3 − 2𝜎𝑟𝑜𝑡

2
∙

𝑓𝑐𝑦

2𝜎𝑟𝑜𝑡 + 𝑓𝑐𝑦
 

𝐹𝑡 = 𝜎1 − 𝑓𝑡 

 

(2.15) 
 

σ1 – větší hlavní napětí 

σ3 – menší totální napětí 

σrot – průsečík obálky Mohr-Coulombovi podmínky a vodorovné osy (vypočteno z (2.16)) 

 
𝜎𝑟𝑜𝑡 =

𝑓𝑐

2
∙ (

1

𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑚𝑎𝑥)
− 1) 

(2.16) 
 

φmax – úhel vnitřního tření 

 
Obr. 14: Plocha plasticity a obálka porušení SH modelu [7] 

Kombinací Mohr-Coulombovi obálky porušení a Rankinova kritéria porušení je dosaženo 

uspokojivých výsledků v porovnání s experimentálními daty. U tlakové pevnosti dochází 

k podhodnocování zhruba o 20 %, ale u tahové pevnosti se výsledky shodují s experimentálními 

daty. Tento rozdíl u pevnosti v tlaku nemá vliv na zkušební tělesa, protože dochází k tahovému 

porušení.  

2.3.2 NAMÁHÁNÍ TLAKEM 

Pracovní diagram namáhání tlakem je rozdělen do 4 oblastí (viz obr. 15). Na vodorovné ose 

lze vidět normalizovaný deformační parametr Hc, který je definován vztahem (2.17). 

Do hodnoty Hc = 1,0 je fáze zpevnění materiálu (narůstá napětí i deformace). Pokud hodnota 
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normalizovaného deformačního parametru Hc přesáhne hodnotu 1,0, tak nastává fáze 

změkčování (dochází k poklesu napětí, ale deformace stále rostou). Normalizovaný deformační 

parametr se vypočte jako podíl aktuálního plastického přetvoření εp
3 (σ3 > σ1) a vrcholového 

plastického přetvoření v tlaku εp
cp dle vztahu (2.18). 

 
Obr. 15: Křivka pracovního diagramu při namáhání v tlaku [7] 

 
𝐻𝑐 =

𝜀3
𝑝

𝜀𝑐𝑝
𝑝  

 

(2.17) 
 

εp
3 – aktuální plastické přetvoření (σ3 > σ1) 

εp
cp – vrcholové plastické přetvoření v tlaku 

Na svisle ose na obr. 15 je vidět normalizovaná pevnost v tlaku fc,n. Tato hodnota je dána 

podílem aktuální pevnosti v tlaku fac (σ3 > σ1) a vrcholové pevnosti v tlaku fcp. 

 
𝑓𝑐,𝑛 =

𝑓𝑎,𝑐

𝑓𝑐𝑝
 

 

(2.18) 
 

fac – aktuální pevnost v tlaku (σ3 > σ1) 

fcp – vrcholová pevnost v tlaku 

K tomu, abychom popsali chování je zapotřebí několika normalizovaných hodnot pevností 

betonu a to: fcun, fc0n a fcfn. Přesný popis normalizovaných hodnot je popsán níže v textu 

(viz obr. 15). 

 I. Oblast: Kvadratické zpevňování 0 ≤ Hc ≤ 1 

Tato oblast zpevňování je na vodorovné ose ohraničena od počátku diagramu až po hodnotu 

normalizovaného deformačního parametru Hc, která je v rovna hodnotě 1,0. Na svislé ose tato 

oblast začíná normalizovanou pevností v tlaku fc0n a končí na hodnotě normalizované pevnosti, 

která je rovna 1,0. Hodnota normalizované pevnosti v tlaku rovna 1,0 představuje vrcholovou 

pevnost v tlaku materiálu, která je označena jako fcp. 
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 II. Oblast: Lineární změkčování 1 < Hc ≤ Hcf 

Tato oblast nastane, pokud je po dosažení vrcholové pevnosti stále pokračováno v namáhání. 

Křivka diagramu se dostane do části lineárního změkčování, což znamená, že křivka začne 

lineárně klesat. To, kde bude končit lineární změkčování, udává hodnota lomové energie v tlaku 

Gc. Tato oblast má za úkol simulovat vznik trhlin. Na vodorovné ose je oblast zprava ohraničena 

normalizovaným deformačním parametrem Hcf. Na svislé ose je spodní hranice 

charakterizovaná normalizovanou pevností v tlaku fcfn. 

 III. Oblast: Lineární změkčování až na reziduální pevnost Hcf < Hc ≤ Hcu 

V této oblasti dochází k lineárnímu změkčování až na reziduální pevnost. Tato oblast je 

ohraničena na vodorovné ose zprava hodnotou normalizovaného deformačního parametru Hcu. 

Na svislé ose je označena jako fcun. Pokud je dosaženo této hranice, tak nastává reziduální 

pevnost. 

 IV. Oblast: Konstantní reziduální pevnost Hc > Hcu 

V této oblasti je dosaženo konstantní reziduální pevnosti, což znamená, že již nedochází 

k žádnému poklesu napětí, ale deformace stále narůstají. Zde už je materiál vyloučen z přenosu 

namáhání [5]. 

Pro popis fáze změkčování je důležitým parametrem lomová energie v tlaku Gc. Jedná se 

o celkovou plochu pod křivkou pracovního diagramu od maximální síly, kdy je dosaženo 

vrcholové pevnosti fcp, až po hodnotu normalizované pevnosti v tlaku fcfn. Pomocí ekvivalentní 

délky prvku Leq by mělo být možné transformovat lomovou energii Gc, která je získána jako 

plocha pod grafem v oblasti II, na lomovou energii gc v závislosti napětí na přetvoření. Tímto 

krokem by se měl odstranit vliv hustoty sítě konečných prvků na rychlosti změkčování. 

Lomovou energii v tlaku v závislosti napětí na přetvoření lze vyjádřit takto: 

 𝑔𝑐 =
𝐺𝑐

𝐿𝑒𝑞
 

 

(2.19) 
 

Leq – ekvivaletní délka [m] 

Gc – lomová energie v tlaku v závislosti napětí na deformaci [kN/m] 

gc – lomová energie v tlaku v závislosti napětí na přetvoření [kN/m2] 
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Obr. 16: Oblast lomové energie v tlaku [7] 

Podrobnější popis lomové energie je v kapitole 2.1.  

2.3.3 NAMÁHÁNÍ TAHEM 

Pracovní diagram na obr. 17 má tentokrát 2 oblasti. Na vodorovné ose je vidět 

normalizovaný tahový změkčovací parametr Ht, který je definován vztahem (2.20). Pokud je 

hodnota Ht větší jak 0, tak už je dosaženo maximální tahové pevnosti. To znamená, že materiál 

je porušený a dochází k poklesu napětí a to k lineárnímu změkčování. Jakmile je dosaženo 

hodnoty Ht = Htu = 1,0, tak je dosaženo reziduální pevnosti. 

 
Obr. 17: Křivka pracovního diagramu při namáhání v tahu [7] 

Normalizovaný tahový změkčovací parametr se vypočte jako podíl aktuálního plastického 

přetvoření εp
1 (σ3 > σ1) a plastického vrcholového přetvoření v tahu εp

tp. 

 
𝐻𝑡 =

𝜀1
𝑝

𝜀𝑡𝑝
𝑝  

 

(2.20) 
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εp
1 – aktuální plastické přetvoření (σ3 > σ1) 

εp
tp – plastické přetvoření při dosažení vrcholové pevnosti 

Na svislé ose je vidět normalizovaná pevnost v tahu ft,n. Ta je vyjádřena vztahem:  

 
𝑓𝑡,𝑛 =

𝑓𝑎,𝑡

𝑓𝑡𝑝
 

 

(2.21) 
 

fat – aktuální pevnost v tahu (σ3 > σ1) 

ftp – vrcholová pevnost v tahu 

 I. Oblast: Tahové změkčování 0 < Ht ≤ Htu 

Křivka pracovního diagramu při namáhání tahem má lineárně-elastický charakter, dokud 

není dosaženo tahové pevnosti ft, což je zobrazeno hodnotou normalizované pevnosti v tahu, 

která je rovna 1,0 (viz obr. 17). V důsledku tahového namáhání zde dochází ke vzniku tahových 

trhlin. Pokud je dále pokračováno v zatěžování, tak dojde k poklesu napětí až na reziduální 

pevnost, která je zde označena jako ftun. Rychlost poklesu napětí až na reziduální pevnost je 

ovlivněno hodnotou lomové energie v tahu Gt. 

 II. Oblast: Konstantní reziduální pevnost Ht > Htu 

V této oblasti při pokračování zatěžování stále vznikají deformace při konstantním napětí 

a je označena hodnotou reziduální tahové pevnosti ftun. 

Zde vystupuje lomová energie v tahu Gt. Opět se jedná o plochu pod částí grafu. Tato oblast 

je ohraničena hodnotou vrcholové pevnosti v tahu ftp a končí hodnotou reziduální pevnosti. 

Za použití ekvivalentní délky prvku Leq by mělo být možné transformovat lomovou energii 

v tahu Gt, na lomovou energii v tahu v závislosti na přetvoření gt. Tento vztah lze vyjádřit: 

 𝑔𝑡 =
𝐺𝑡

𝐿𝑒𝑞
 

 

(2.22) 
 

Leq – ekvivaletní délka 

Gt – lomová energie v tahu v závislosti napětí na deformaci [kN/m] 

gt – lomová energie v tahu v závislosti napětí na přetvoření [kN/m2] 

 
Obr. 18: Oblast lomové energie v tahu [7] 
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2.3.4 VSTUPNÍ PARAMETRY 

Tab. 3: Vstupní parametry Shotcrete modelu 

Číslo Parametr Popis Jednotky 

1 E28 Youngův modul v čase 28 dní GPa 

2 ν Poissonovo číslo - 

3 fc,28 Jednoosá pevnost betonu v tlaku MPa 

4 ft,28 Jednoosá pevnost betonu v tahu MPa 

5 ψ Úhel dilatance ° 

6 E1 / E28 
Poměr Yougových modulů v čase 1 a 28 dní (časová 

závislost tuhosti) 
- 

7 fc,1 / fc,28 
Poměr pevností v čase 1 a 28 dní (časová závislost 

pevnosti) 
- 

8 fcon 
Normalizovaná pevnost v tlaku, při které začíná 

docházet k plastickým deformacím 
- 

9 fcfn Normalizovaná pevnost při porušení v tlaku - 

10 fcun Normalizovaná reziduální pevnost v tlaku - 

11 εcp
p v čase 1 h 

Jednoosé vrcholové plastické přetvoření v čase 1 

hodina 
- 

12 εcp
p v čase 8 h 

Jednoosé vrcholové plastické přetvoření v čase 8 

hodina 
- 

13 
εcp

p v čase 24 

h 

Jednoosé vrcholové plastické přetvoření v čase 24 

hodina 
- 

14 Gc,28 Lomová energie při namáhání tlakem  kN/m 

15 ftun Normalizovaná reziduální pevnost v tahu - 

16 Gt,28 Lomová energie při namáhání tahem  kN/m 

17 Leq Ekvivalentní délka m 

18 a Parametr řídící duktilitu materiálu - 

19 φmax Maximální úhel tření ° 

20 φcr 
Poměr mezi dotvarováním materiálu a elastickou 

deformací 
- 

21 t50
cr Čas, při kterém je dosaženo 50 % dotvarování d 

22 εfin
shr Přetvoření při dosažení konečného smršťování - 

23 t50
shr Čas, při kterém je dosaženo 50 % smršťování d 

24 ϒfc Stupeň bezpečnosti pro tlakové namáhání - 

25 ϒtc Stupeň bezpečnosti pro tahové namáhání - 

26 thydr Čas potřebný pro úplnou hydrataci d 
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2.4 PŘEHLED ANALYZOVANÝCH TYPŮ 

LABORATORNÍCH ZKOUŠEK 

2.4.1 ZKOUŠKA TROJBODOVÝM OHYBEM 

Zkouška trojbodovým ohybem je jednou z nejčastějších zkoušek pro získání lomových 

parametrů. Je založena na ohybu zkušebního tělesa, který je po obou stranách podepřen kluznou 

podporou. Uprostřed zkušebního tělesa je uměle vytvořená inicializační trhlina, nad kterou je 

pomocí válcové plochy vyvozována síla, která se stále zvětšuje, dokud nedojde k porušení 

tohoto tělesa (viz obr. 19). 

Při reálné zkoušce trojbodovým ohybem, která se provádí v laboratořích, je třeba brát 

v úvahu velikost největšího zrna kameniva k velikosti zkušebního tělesa. Velikost největšího 

zrna kameniva významně ovlivňuje velikost lomové energie, což je popsáno v kapitole 2.1.2 

v části lomová práce a lomová energie. Zatěžování zkušebního tělesa je třeba volit pomalé 

a kvazistatické, aby bylo možné stanovit lomovou energii [3]. 

 
Obr. 19: Nákres zkoušky trojbodovým ohybem včetně dimenzí 

Průhyb zkušebního tělesa lze vyjádřit pomocí následujícího vztahu: 

 
𝑑 =

𝑃

4𝐵𝐸
(

𝑆

𝑊
)

3

[1 +
5𝑞𝑆

8𝑃
+ (

𝑊

𝑆
)

2

{2,70 + 1,35
𝑞𝑆

𝑃
} − 0,84 (

𝑊

𝑆
)

3

]

+
9𝑃

2𝐵𝐸
(1 +

𝑞𝑆

2𝑃
) (

𝑆

𝑊
)

2

∫ 𝑥𝑌2(𝑥)𝑑𝑥

𝛼𝑡

0

 

(2.23) 
 

E – modul pružnosti 

q – vlastní tíha [N/m] 

Y(x) – funkce geometrie 

αt – relativní délka trhliny, αt = a/W 

K určení hodnoty lomové energie je zapotřebí znát celkový průběh pracovního diagramu 

a to včetně fáze změkčení, což je klesající větev diagramu od maximální síly [9]. Z této 

maximální síly je možné vypočítat pevnost betonu v tahu a to takto: 
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 𝑓𝑡 =
3𝑃𝑚𝑎𝑥𝑆

2𝐵(𝑊 − 𝑎0)2
 

(2.24) 
 

Pmax – maximální síla 

S – rozpětí, vzdálenost mezi kluznými podporami 

B – šířka zkušebního tělesa 

W – výška zkušebního tělesa 

a0 – výška inicializační trhliny 

2.4.2 MODIFIKOVANÁ TAHOVÁ ZKOUŠKA 

U přímých tahových zkoušek je problém s potřebou speciálního laboratorního vybavení, dále 

vysokou přesnost při přípravě zkušebních vzorků a v neposlední řadě s typem uchycení vzorku 

během zkoušky. Tyto problémy je možné často vyřešit nepřímými tahovými zkouškami, avšak 

výsledné tahové pevnosti u těchto zkoušek jsou často nadhodnocené oproti reálným hodnotám 

tahových pevností betonu [10]. Jelikož pevnost v tahu betonu je velmi důležitým parametrem, 

tak je jeho přesnost žádoucí. Modifikovaná tahová zkouška kvůli eliminaci problémů, které 

byly zmíněny výše. Tah na betonovém vzorku je vyvozován díky speciální geometrii 

zkoušeného vzorku (viz schéma zkoušky na obr. 20). Největší výhodou modifikované tahové 

zkoušky je to, že není zapotřebí žádného náročného uchycení betonového vzorku a stačí pouze 

zařízení, které vyvozuje tlak. 

 
Obr. 20: Schéma modifikované tahové zkoušky [10] 

Vzorek je válcového tvaru, kdy jsou v něm jednotlivě z obou podstav vytvořeny kruhové 

drážky. Na spodní podstavě je po obvodu podepřen a na horní podstavě je na prostřední 

kruhovou plochu vyvozována síla až do úplného porušení [10]. Během zatěžování dochází 
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k vytváření mikrotrhlin v tahové zóně a k výslednému porušení dojde v oblasti maximálního 

tahu, která je na obr. 20 znázorněna červenou barvou. Pokud je známá maximální síla Pmax, při 

které došlo k porušení vzorku, tak lze vypočítat tahovou pevnost zkoušeného materiálu σMTT 

pomocí následujícího vzorce: 

 𝜎𝑀𝑇𝑇 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

(𝜋𝑟1
2 − 𝜋𝑟2

2)
 

(2.25) 
 

Pmax – maximální vyvozená síla 

r1 – poloměr většího zářezu bez šířky zářezu 

r2 – poloměr menšího zářezu včetně šířky zářezu 

Poloměry jsou uvedeny na obr. 21. 

 
Obr. 21: Rozměry pro výpočet modifikované tahové zkoušky [10] 
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3 SIMULACE ZKOUŠKY TROJBODOVÉHO OHYBU 

3.1 POPIS SESTAVENÉHO MATEMATICKÉHO MODELU 

3.1.1 DIMENZE MODELU A STATIKÉ VLASTNOSTI 

Veškeré dimenze betonového zkušebního tělesa, včetně vstupních parametrů jsou převzaty 

z publikace Rots [11]. Délka betonového zkušebního tělesa je 450 mm, šířka 100 mm a výška 

taktéž 100 mm. Uprostřed je vytvořena inicializační trhlina o šířce 5 mm a výšce 50 mm, což 

odpovídá polovině výšky zkušebního tělesa. Pro výsledný grafický výstup je před spuštěním 

výpočtu určen napěťový bod, pro který jsou v „Output“ vykreslovány hledané křivky. Zvolený 

bod je na horní straně zkušebního tělesa přesně uprostřed nad inicializační trhlinou. Pokud 

bychom tento bod popsali souřadným systémem XYZ, tak jeho souřadnice jsou (225, 50, 100) 

[12]. Tento bod je vyznačen červeně jako bod A na obr. 22. Tyto rozměry prvku jsou použity 

jako výchozí pro následující činnost.  

 
Obr. 22: Rozměry výchozího prvku zkušebního tělesa betonového trámce 

Zkušební těleso je na svých koncích podepřeno předepsanými liniovými deformacemi. 

Těmto deformacím jsou předepsány okrajové podmínky, kterým je umožněn posun v ose X 

(viz obr. 23a). Předepsaná plošná deformace prvku je umístěna uprostřed horní hrany 

zkušebního tělesa, s rozměry 5x100 mm, a má představovat válcovou plochu. Předepsaná 

plošná deformace má v okrajových podmínkách nadefinován posun v ose Z o hodnotě 1 mm 

(viz obr. 23b). Výsledný model zkušebního tělesa je na obr. 24. 

 
Obr. 23: Předepsané okrajové podmínky pro různé deformace 

 
Obr. 24: Model trojbodového ohybu včetně souřadnicových os 
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3.1.2 VSTUPNÍ PARAMETRY 

Tab. 4: Použité vstupní parametry pro trojbodový ohyb 

Číslo Parametr Použité hodnoty Jednotky 

1 E28 25 GPa 

2 ν 0,2 - 

3 fc,28 35 MPa 

4 ft,28 2,4 MPa 

5 ψ 0 ° 

6 E1 / E28 1 - 

7 fc,1 / fc,28 1 - 

8 fcon 0,15 - 

9 fcfn 0 - 

10 fcun 0 - 

11 εcp
p v čase 1 h -1,00E-03 - 

12 εcp
p v čase 8 h -1,00E-03 - 

13 
εcp

p v čase 24 

h 
-1,00E-03 - 

14 Gc,28 100 kN/m 

15 ftun 0 - 

16 Gt,28 různé (nejčastěji 0,11) kN/m 

17 Leq generováno automaticky programem PLAXIS m 

18 a 18 - 

19 φmax 37 ° 

20 φcr 0 - 

21 t50
cr 0 d 

22 εfin
shr 0 - 

23 t50
shr 0 d 

24 ϒfc 1 - 

25 ϒtc 1 - 

26 thydr 0 d 
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3.2 VLIV HUSTOTY SÍTĚ A ORIENTACE KONEČNÝCH 

PRVKŮ (REGULARIZACE) 

3.2.1 VLIV HUSTOTY SÍTĚ KONEČNÝCH PRVKŮ 

Tento problém je popsán v publikaci Červenka [13], který zjistil, že pro různé hustoty sítě 

konečných prvků jsou získány jiné pracovní diagramy. Ten použil nejprve model pásu trhlin 

(z anglického Crack band model, který je popsán v kapitole 2.1.2) a následně přístup 

nelokálního kontinua (z anglického Nonlocal continuum with microcrack interaction 

approach). Tento regularizační přístup je založen na tom, že při výpočtu nezáleží pouze 

na lokálním napěťovém bodu, ale také na sousedních bodech v objemu materiálu, ze kterých je 

výsledné napětí nebo poměrné přetvoření průměrováno. 

 Pro každý model vytvořil tři sítě s různou orientací konečných prvků a pro každý typ 

orientace dvě hustoty sítě. Z této studie lze vyčíst, že při stejné hustotě sítě konečných prvků 

a různé orientaci konečných prvků je dosaženo téměř stejné maximální síly, ale křivka 

v klesající fázi změkčování má jiný tvar. Další zjištění je to, že při větší hustotě sítě nám klesají 

rozdíly mezi výslednými křivkami u různých orientací sítí [13]. 

Toto tvrzení je ověřeno na obr. 25. Jsou provedeny výpočty pro zkoušku trojbodovým 

ohybem, kdy jsou měněny pouze hustoty sítě konečných prvků. Prvně je použita hustota sítě 

„Coarse“ a pokračuje se až do maximální možné hustoty, což je popsáno jako „Extremely 

Fine“. V tab. 5 jsou uvedeny počty konečných prvků nEF v závislosti na hustotě sítě a velikosti 

zkušebního tělesa a také výpočetní časy T. Rozměry jednotlivých zkušebních těles jsou popsány 

v kapitole 3.3.1. 

Tab. 5: Počet konečných prvků a čas výpočtu v závislosti na hustotě sítě 

Hustota sítě 

nEF 

varianta 

0 

nEF 

varianta 

1 

nEF 

varianta 

2 

T 

varianta 

0 [s] 

T 

varianta 

1 [s] 

T 

varianta 

2 [s] 

Coarse  ▬ 3052 2859 2899 324 292 319 

Medium  ▬ 8427 7980 8555 679 751 680 

Fine  ▬ 23945 14815 24181 1892 1076 2002 

Very Fine  ▬ 48287 29647 63818 4502 2936 5720 

Extremely Fine  ▬ 78944 62426 133504 6446 6728 12082 

Na obr. 25 je na vodorovné ose průhyb zkušebního tělesa a na svislé ose síla, která na těleso 

působí. Při nízkých hustotách sítě konečných prvků jsou získány rozdílné pracovní diagramy. 

Pokud se ale blížíme k síti „Fine“, tak dochází k ustálení a téměř stejnému průběhu pracovních 

diagramů. 
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Obr. 25: Výsledný průběh křivek při stejných hodnotách Gt v závislosti na hustotě sítě 

Při výpočtu je velmi důležitým prvkem přesnost, ale také čas. V technické praxi je zapotřebí, 

aby byla nalezena optimální volba mezi přesností a časem výpočtu. V tab. 5 jsou uvedeny 

výpočetní časy pro jednotlivé hustoty sítí. 

3.2.2 VLIV ORIENTACE KONEČNÝCH PRVKŮ  

Regularizace v tahovém a tlakovém změkčování spočívá v přiřazení určité ekvivalentní 

délky Leq každému napěťovému bodu. Všechny napěťové body, které náleží konečným prvkům, 

mají stejnou ekvivalentní délku Leq. Ekvivalentní délka je vypočtena z velikosti konečného 

prvku Ael a z počtu napěťových bodů na konečném prvku nGP. Ekvivalentní délku lze vyjádřit 

dle vztahu: 

 
𝐿𝑒𝑞 = 2√

𝐴𝑒𝑙

√3 ∙ 𝑛𝐺𝑃

 
(3.1) 

 

Ael – velikost konečného prvku 

Leq – ekvivalentní délka 

nGP – počet napěťových bodů na konečném prvku 

Z tohoto plyne, že všechny napěťové body, obsažené v konečném prvku, mají stejné 

změkčování a jsou stejně náchylné na lokalizaci deformací. Navzdory tomu, že všechny 

napěťové body v daném konečném prvku mají stejnou rychlost změkčování, analýzy ukázaly, 

že dochází k lokalizaci poměrné deformace podél hrany konečného prvku a tudíž je výsledné 

chování závislé na orientaci konečných prvků.  

Pro analýzu vlivu orientace konečných prvků na rychlosti změkčování jsou vytvořeny dva 

alternativní matematické modely. Variantou A je zkušební těleso, které je doposud používáno, 

a je vyobrazeno na obr. 26. Varianta B je zkušební těleso, které má uprostřed nad inicializační 

trhlinou vytvořenou svislou plochu spojitosti, kterou je v této oblasti předepsána orientace 

konečných prvků (viz obr. 27).  
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Obr. 26: Varianta A bez plochy spojitosti 

 
Obr. 27: Varianta B s plochou spojitosti (označena červenou) 

Na obr. 28 je vidět, že se analýza vlivu hustoty a orientace konečných prvku potvrdila. Pokud 

je uprostřed zkušebního tělesa vytvořena plocha, tak je výsledný průběh jiný. Ve variantě B 

(s plochou spojitosti) vychází nižší maximální síla a následná fáze změkčení má podobný 

průběh. Na obr. 28 jsou uvedeny hustoty sítí „Coarse“, „Fine“ a „Extremely Fine“, 

pro znázornění rozdílů mezi pracovními diagramy. Hustota sítě „Coarse“ neudává přesné 

hodnoty a hustota „Extremely Fine“ je nepřiměřeně časově náročná na výpočet. Výchozí 

hustota sítě je zvolena jako „Fine“, protože s jejím použitím je dosaženo relativně přesných 

výsledků při přijatelné délce výpočtu. 
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Obr. 28: Závislost orientace konečných prvků a hustotě sítě 

Použitý regulační postup vykazuje určitou závislost na síti konečných prvků. Tato závislost 

se snižuje s narůstající hustotou sítě. Dalším problémem je velikost zkušebního tělesa, proto je 

třeba zvolit dostatečnou hustotu sítě konečných prvků, aby pracovní diagramy měly stejný tvar 

jak u malých, tak u velkých zkušebních těles. 

3.3 RŮZNÉ ROZMĚRY ZKUŠEBNÍCH TĚLES A 

VYHODNODNOCENÍ ZÁVISLOSTI HUSTOTY SÍTĚ 

KONEČNÝCH PRVKŮ 

3.3.1 ROZMĚRY ZKUŠEBNÍCH TĚLES 

 Dále je zapotřebí zjistit již zmíněné chování pracovního diagramu při různých rozměrech 

zkušebních těles. Rozměry jsou popsány v tab. 6. Označení S je vzdálenost mezi podporami, W 

je výška zkušebního tělesa, B je šířka zkušebního tělesa a hodnota a0 je výška inicializační 

trhliny. Šířka inicializační trhliny zůstává konstantní a to 5 mm.  

 

 
Obr. 29: Obecné rozměry zkušebních těles betonových trámců 

Varianta 0 je s výchozími rozměry. Varianta 1 má téměř poloviční rozměr a naopak 

Varianta 2 má dvojnásobný rozměr zkušebního tělesa (viz tab. 6).  
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Tab. 6: Popis rozměrů zkušebních těles 

  Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 

S [mm] 450 270 900 

W [mm] 100 60 200 

B [mm] 100 60 200 

a0 [mm] 50 30 100 

Výška zkušebního tělesa W je rovna šířce B a výška inicializační trhliny a0 je vždy polovina 

výšky zkušebního tělesa. Obr. 30 je popsán v kapitole 3.2.2. 

 
Obr. 30: Závislost orientace konečných prvků VARIANTA 0 – výchozí zkušební těleso 
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Obr. 31: Závislost orientace konečných prvků VARIANTA 1 – malé zkušební těleso 

Pracovní diagramy pro hustoty sítí „Fine“ a „Extremely Fine“ jsou si velice podobné svým 

průběhem (viz obr. 31). Rozdíl mezi křivkou „Coarse“ a „Fine“ není tak výrazný. 

 
Obr. 32: Závislost orientace konečných prvků VARIANTA 2 – velké zkušební těleso 

Pracovní diagramy pro hustoty sítí „Fine“ a „Extremely Fine“ nejsou tak shodné, jako 

u varianty 0 a 1. Proto je na obr. 32 přidána hustota sítě „Very Fine“.  

Na obr. 33 jsou výsledky uvedeny pro hustotu sítě „Extremely Fine“. Je to z toho důvodu, 

aby pro demonstraci rozdílů mezi výsledky jednotlivých velikostí zkušebních těles byly 

znázorněny co nejpřesnější křivky. 
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Obr. 33: Porovnání tří velikostních variant včetně variant A i B u sítě Extremely Fine 

3.3.2 VYHODNOCENÍ STUDIE ZÁVISLOSTI HUSTOTY SÍTĚ KONEČNÝCH 

PRVKŮ 

Důvod k vytvoření této studie je zjistit, jestli je přesné použití sítě konečných prvků o hustotě 

„Fine“. Hlavním parametrem pro tuto studii je sklon křivky pracovního diagramu. Ten je 

zvolen od maximální síly až po konec pracovního diagramu, který je v průhybu 1 mm (viz 

vzorec (3.2)).  

 𝛼 =
∆𝑃

∆𝑑
=

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃1𝑚𝑚

𝑑1𝑚𝑚 − 𝑑𝑚𝑎𝑥
 

(3.2) 
 

Pmax – maximální síla, při které došlo k porušení zkušebního tělesa 

P1mm – síla, která byla zaznamenána při průhybu 1 mm 

dmax – průhyb, který byl zaznamenán při maximální síle 

d1mm – průhyb zkušebního tělesa, který je roven 1 mm 
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Obr. 34: Znázornění výpočtu poměru pro studii závislosti hustoty sítě konečných prvků 

Dalším parametrem je opět poměr. Tentokrát je odečtena průměrná délka konečného prvku 

LEF pro danou hustotu sítě a ta je podělena největším rozměrem zkušebního tělesa Dmax. 

Vyčísleny jsou obě varianty (varianta A i B), ale pro výsledné vyhodnocení je použita pouze 

varianta B (s plochou spojitosti). Když je vytvořena uprostřed zkušebního tělesa plocha 

spojitosti, tak je jisté, že hranice konečných prvků budou alespoň na této ploše orientovány 

vždy stejně.  

VARIANTA 0 – PŮVODNÍ ROZMĚR ZKUŠEBNÍHO TĚLESA (450 x 100 x 100 mm) 

Tab. 7: Studie závislosti hustoty sítě konečných prvků varianty 0 

 

Hustota sítě 

konečných 

prvků

Počet 

konečných 

prvků n EF

Průměrná délka 

konečného prvku 

L EF [mm]

Maximální 

rozměr 

D max [mm]

LEF/Dmax  

[-]

Poměr α 

[N/mm]

Coarse 3052 38,44 450 0,08542 1355,31

Fine 23945 13,71 450 0,03047 1637,75

Very Fine 48287 9,654 450 0,02145 1576,86

Extremely 

Fine
78944 7,55 450 0,01678 1581,89

Coarse 3152 37,78 450 0,08396 1073,25

Fine 24276 13,62 450 0,03027 1711,11

Very Fine 52270 9,279 450 0,02062 1864,93

Extremely 

Fine
90996 7,032 450 0,01563 1804,54

Varianty

A

B

0
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Obr. 35: Studie závislosti hustoty sítě konečných prvků na délku Dmax - varianta 0 

VARIANTA 1 – MENŠÍ ROZMĚR ZKUŠEBNÍHO TĚLESA (270 x 60 x 60 mm) 

Tab. 8: Studie závislosti hustoty sítě konečných prvků varianty 1 
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Hustota sítě 

konečných 

prvků

Počet 

konečných 

prvků n EF

Průměrná délka 

konečného prvku 

L EF [mm]

Maximální 

rozměr 

D max [mm]

LEF/Dmax  

[-]

Poměr α 

[N/mm]

Coarse 2859 18,44 270 0,06830 636,51

Fine 14815 8,1 270 0,03000 636,79

Very Fine 29647 5,726 270 0,02121 611,43

Extremely 

Fine
62426 3,946 270 0,01461 638,51

Coarse 2930 18,21 270 0,06744 541,08

Fine 17374 7,48 270 0,02770 682,42

Very Fine 37024 5,124 270 0,01898 703,10

Extremely 

Fine
72243 3,668 270 0,01359 698,61

Varianty

1

A

B
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Obr. 36: Studie závislosti hustoty sítě konečných prvků na délku Dmax - varianta 1 

VARIANTA 2 – VĚTŠÍ ROZMĚR ZKUŠEBNÍHO TĚLESA (900 x 200 x 200 mm) 

Tab. 9: Studie závislosti hustoty sítě konečných prvků varianty 2 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0,067444444 0,027703704 0,018977778 0,013585185

α

LEF/Dmax

Extemely fine

Coarse

Very Fine
Fine

Hustota sítě 

konečných 

prvků

Počet 

konečných 

prvků n EF

Průměrná délka 

konečného prvku 

L EF [mm]

Maximální 

rozměr 

D max [mm]

LEF/Dmax  

[-]

Poměr α 

[N/mm]

Coarse 2899 111,4 900 0,12378 4092,79

Fine 24181 38,58 900 0,04287 5226,15

Very Fine 63818 23,75 900 0,02639 5578,01

Extremely 

Fine
133504 16,42 900 0,01824 5937,64

Coarse 3239 105,4 900 0,11711 2852,16

Fine 24914 38,01 900 0,04223 4580,17

Very Fine 65976 23,36 900 0,02596 6080,41

Extremely 

Fine
136028 16,27 900 0,01808 6415,22

Varianty

2

A

B
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Obr. 37: Studie závislosti hustoty sítě konečných prvků na délku Dmax - varianta 2 

Pro všechny tři varianty však platí, že relativně správné hodnoty jsou získány při poměru 

LEF/Dmax, který je kolem hodnoty 0,025 a menší.  

3.4 PARAMETRICKÁ STUDIE 

V této kapitole je popsáno, jak se mění výsledný pracovní diagram, při změně jednotlivých 

parametrů SH modelu. Podrobněji jsou popsány parametry, u kterých dochází k výrazným 

změnám. U všech parametrů je vyobrazen pracovní diagram se vstupními parametry z tab. 4 

a následně 50 % a 150 % hodnoty jednotlivých parametrů. Dále jsou zde vyobrazeny průběhy 

v lomové procesní zóně. Liniový řez A je umístěn do středu zkušebního tělesa. Plošný 

vodorovný řez C je uvažován ve výšce inicializační trhliny a plošný svislý řez B napříč 

zkušebním tělesem (viz obr. 38). V řezech je zobrazeno vodorovné napětí σxx a normalizovaný 

tahový změkčovací parametr Ht. Výsledné křivky a řezy jsou vždy vyobrazeny pro body, které 

jsou vyznačeny v grafu kruhovými symboly v barvě křivky. 

 
Obr. 38: Umístění řezů do zkušebního tělesa betonového trámce 
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3.4.1 YOUNGŮV MODUL V ČASE 28 DNÍ E28 

 
Obr. 39: Parametr - Youngův modul E28 

Tab. 10: Parametr - Hodnoty Youngova modulu E28 

 

Hodnota Youngova modulu E28 má největší vliv na počáteční rychlost nárůstu zatížení. 

Maximální dosažená síla není ve všech případech stejná, ale při zvýšení modulu E28 dochází 

k jejímu zvýšení. Proč dochází ke zvýšení maximální síly, je popsáno v části Lomová procesní 

zóna. 

LOMOVÁ PROCESNÍ ZÓNA 

 
Obr. 40: Parametr Youngův modul E28 - Řez A 
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Při zvýšení Youngova modulu E28 dochází ke zvýšení tuhosti zkušebního tělesa, což značí 

vyšší počáteční napětí σxx (viz obr. 40). Vyšší maximální síly je dosaženo, protože je vodorovné 

napětí σxx vyšší a tudíž i přepočtená síla P, která působí na plochu, musí být vyšší. Zobrazení 

Iso ploch (řez B a C viz obr. 38) je zobrazeno pouze v této kapitole. Při jejich zobrazení pro 

různé hodnoty parametru je rozdíl neznatelný. V kapitole 3.4.4 jsou Iso plochy také zobrazeny, 

protože se jedná o jinou část pracovního diagramu. 

 
Obr. 41: Parametr 1,0 x E28 - Řez B 

 
Obr. 42:  Parametr 1,0 x E28 - Řez C 
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3.4.2 JEDNOOSÁ PEVNOST BETONU V TAHU ft,28 

 
Obr. 43: Parametr - Pevnost betonu v tahu ft,28 

Tab. 11: Hodnoty - Pevnost betonu v tahu ft,28 

 

Při malé pevnosti betonu v tahu ft,28 dochází k porušení zkušebního tělesa při menší 

maximální síle. Naopak při velké tahové pevnosti ft,28 po překonání vrcholové pevnosti dochází 

ke strmějšímu poklesu na reziduální stav.  

LOMOVÁ PROCESNÍ ZÓNA 

 

Obr. 44: Parametr pevnost betonu v tahu ft,28 - Řez A 
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Z obr. 44 je vidět, že při zvýšení tahové pevnosti ft,28 dojde ke zvýšení tuhosti zkušebního 

tělesa. Tužší těleso je ale křehčí, protože napětí dosáhne pevnosti v tahu později a proto 

následně dojde k rychlejšímu poklesu napětí a taktéž i síly (viz obr. 43) 

3.4.3 LOMOVÁ ENERGIE PŘI NAMÁHÁNÍ TAHEM Gt,28 

 
Obr. 45: Parametr - Lomová energie v tahu Gt,28 

Tab. 12: Parametr - Hodnota lomové energie v tahu Gt,28 

 

Při snížení hodnoty lomové energie má konstrukce menší odolnost vůči lomu a tudíž je 

dosaženo nižší vrcholové pevnosti a také průběh křivky ve fázi změkčování má rychlejší pokles 

síly na reziduální stav. 
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LOMOVÁ PROCESNÍ ZÓNA 

 

Obr. 46 Parametr lomová energie Gt,28 - Řez A 

Při zvýšení lomové energie v tahu Gt,28 dochází ke zvýšení tuhosti konstrukce v důsledku 

zvýšeného napětí σxx (viz obr. 46). Zároveň zde dochází při zvýšení lomové energie v tahu 

ke zvýšení houževnatosti. Také při zvýšení lomové energie dochází ke snížení 

normalizovaného deformačního parametru Ht a tudíž k poklesu síly na reziduální stav dojde 

později (viz obr. 45). 

3.4.4 NORMALIZOVANÁ REZIDUÁLNÍ PEVNOST V TAHU ftun 

 
Obr. 47: Parametr - Normalizovaná reziduální pevnost v tahu ftun 
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Tab. 13: Parametr - Hodnota normalizované reziduální pevnosti v tahu ftun 

 

Počáteční hodnota je rovna 0,0, další 0,2 a nejvyšší je 0,4. Při zvýšení hodnoty 

normalizované reziduální pevnosti v tahu ftun dojde k mírnému nárůstu maximální síly 

a ke zvýšení síly, při které je dosažena reziduální pevnost. Čím větší je hodnota, tím je 

zmekčování pomalejší. 

LOMOVÁ PROCESNÍ ZÓNA 

  

Obr. 48: Normalizovaná reziduální pevnost v tahu ftun - Řez A 

Napětí σxx při horní hraně (viz obr. 48) je větší, ale jen na krátké svislé vzdálenosti, a proto 

dochází k mírnému nárůstu maximální síly. Pracovní diagramy normalizovaných 

změkčovacích parametrů jsou uvedeny pouze do hodnoty Ht = 1,0, protože pak už je materiál 

v reziduálním stavu. Zde jsou vyobrazeny plošné řezy (řez B a C viz obr. 38) s Iso plochami, 

jelikož pro tuto část pracovního diagramu doposud vyobrazeny nejsou. 
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Obr. 49: Parametr 1,0 x ftun - Řez B 

 
Obr. 50: Parametr 1,0 x ftun - Řez C 

3.4.5 JEDNOOSÁ PEVNOST BETONU V TLAKU fc,28 

 
Obr. 51: Parametr - Pevnost betonu v tlaku fc,28 
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Tab. 14: Parametr - Hodnoty pevnosti betonu v tlaku fc,28 

 

Zvýšením pevnosti betonu v tlaku fc,28 dojde k mírnému nárůstu maximální síly. 

LOMOVÁ PROCESNÍ ZÓNA 

 
Obr. 52: Parametr pevnost betonu v tlaku fc,28 - Řez A 

K nárůstu maximální síly (viz obr. 51) dochází kvůli vyššímu napětí σxx při horní hraně. 

Aby vzniklo vyšší napěti (viz obr. 52), tak je zapotřebí vyšší maximální síly, která působí na 

plochu. 

Při zkoušce trojbodovým ohybem dochází k tahovým porušením a nikoliv tlakovým. 

Pro další parametry jsou také provedeny simulace, u nichž nedošlo k žádným změnám 

v průběhu pracovního diagramu. Některé příklady jsou vidět na obr. 53. 

 
Obr. 53: Parametr - příklady parametrů, které nemají vliv u trojbodový ohyb 
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3.5 KALIBRACE NA REÁLNÝCH ZKOUŠKACH 

3.5.1 ZPĚTNÁ ANALÝZA DAT: HAMZA ET AL. [14] 

DIMENZE MODELU 

Je sestaven matematický model trojbodového ohybu podle Hamza et al. [14]. Ti vytvořili 

sérii čtyř různých zkušebních těles a podrobily je zkoušce trojbodového ohybu v laboratoři. 

Úkolem této zpětné analýzy je vytvořit matematický model stejné série zkušebních těles 

při jednotných parametrech. Všechny čtyři zkušební tělesa jsou stejných rozměrů, až na výšku 

inicializační trhliny. Ta je u těles měněna a začíná na 30 mm a končí na 60 mm. Rozměry 

jednotlivých zkušebních těles jsou tabulce tab. 15. Schéma zkušebního tělesa je na obr. 54.  

Tab. 15: Rozměry zkušebních těles dle Hamza et al. [14] 

Rozměr Popis rozměrů Hodnota [mm] 

L Délka  440 

S Vzdálenost mezi podporami 440 

W Výška  100 

B Šířka  50 

a0 Výška inicializační trhliny 30, 40, 50, 60 

 
Obr. 54: Schéma zkušebního tělesa dle Hamzy et al. [14] 
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VSTUPNÍ PARAMETRY 

Tab. 16: Vstupní parametry pro zpětnou analýzu dat, Hamza et al. [14] 

Číslo Parametr Použité hodnoty Jednotky 

1 E28 32 GPa 

2 ν 0,2 - 

3 fc,28 25,37 MPa 

4 ft,28 2,8 MPa 

5 ψ 0 ° 

6 E1 / E28 1 - 

7 fc,1 / fc,28 1 - 

8 fcon 0,25 - 

9 fcfn 0 - 

10 fcun 0 - 

11 εcp
p v čase 1 h -1,00E-03 - 

12 εcp
p v čase 8 h -1,00E-03 - 

13 
εcp

p v čase 24 

h 
-1,00E-03 - 

14 Gc,28 1,55 kN/m 

15 ftun 0 - 

16 Gt,28 0,04 kN/m 

17 Leq generováno automaticky programem PLAXIS m 

18 a 18 - 

19 φmax 35 ° 

20 φcr 0 - 

21 t50
cr 0 d 

22 εfin
shr 0 - 

23 t50
shr 0 d 

24 ϒfc 1 - 

25 ϒtc 1 - 

26 thydr 0 d 

Některé vstupní parametry jsou převzaté z práce Hamza et al. [14]. Převzata je hodnota 

Youngova modulu E28, pevnost betonu v tlaku fc,28 a pevnost betonu v tahu ft,28. Hodnota 

lomové energie v tlaku Gc je převzata z práce Maatkamp [15]. Ta se výrazně odlišuje od hodnot, 

které Plaxis doporučuje (30 – 70 kN/m).  
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VÝSLEDNÉ POROVNÁNÍ 

Nejlepší shody pracovních diagramů je dosaženo při výše zmíněných vstupních parametrech 

v kapitole 3.5.1 Vstupní parametry. Výsledné křivky jsou na obr. 55. 

 
Obr. 55: Pracovní diagramy s nejlepší dosaženou shodou, Hamza et al. [14] 

Na svislé ose je vyznačena síla při zatěžování a na vodorovné ose je hodnota CMOD. To je 

hodnota, která udává otevření ústí trhliny. Je vypočítána jako dvojnásobek vodorovného posunu 

bodu A, který je vyznačený na obr. 54. U zkušebního tělesa s 30 mm inicializační trhlinou 

vychází vyšší maximální síla, ale ve fázi změkčení dochází k rychlejšímu poklesu síly, 

něž u výsledků Hamza et al. [14]. U ostatních výšek inicializačních trhlin dochází 

k pomalejšímu poklesu síly. Pro demonstraci jsou uvedeny další dvě varianty vstupních 

parametrů, kde je změněna hodnota pevnosti betonu v tahu ft,28 a hodnota lomové energie v tahu 

Gt,28 (viz tab. 17). 
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Tab. 17: Procentuální změna parametrů u zpětné analýzy dat, Hamza et al. [14] 

Parametr Varianta (a) Varianta (b) 

Pevnost betonu v tahu ft,28 [MPa] 2,550 3,050 

Lomová energie v tahu Gt,28 [kN/m] 0,045 0,035 

 Na obr. 56a je snížena pevnost betonu v tahu ft,28 a zvýšena lomová energie v tahu Gt,28 

o 10 %. Tyty vstupní parametry jsou více na stranu bezpečnou, protože těleso s 30 mm 

inicializační trhlinou není příliš nadhodnoceno, ale ostatní křivky jsou podhodnoceny. 

Na obr. 56b je naopak zvýšena ft,28 a snížena Gt,28 o 10 %. Maximální síly jsou shodné u těles 

větších inicializačních trhlin, ale ve fázi změkčování je u inicializační trhliny výšky 30 mm moc 

rychlý pokles síly. 

 
Obr. 56: Rozdílné parametry o 10% u zpětné analýzy dat, Hamza et al. [14] 

LOMOVÁ PROCESNÍ ZÓNA 

Označení a umístění řezů je popsáno v kapitole 3.4. Jednotlivé body na křivce, pro které je 

postup v lomové procesní zóně vykreslován, jsou vyznačeny na obr. 55. Tyto body jsou 

vyobrazeny na následujících obrázcích (obr. 57, obr. 58, obr. 59, obr. 60) pro jednotlivé výšky 

inicializačních trhlin. U zbývajících typů zkušebních těles mají body na pracovním diagramu 

obdobné umístění. Hodnoty normalizovaného tahového parametru jsou v následujících 

křivkách uvedeny do hodnoty Ht = 1,0 jelikož po překročení této hranice je v tomto řezu 

materiál vyloučen z přenosu síly. 
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Obr. 57: Lomová procesní zóna - trhlina 30 mm, Hamza et al. [14] 

 
Obr. 58: Lomová procesní zóna - trhlina 40 mm, Hamza et al. [14] 
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Obr. 59: Lomová procesní zóna - trhlina 50 mm, Hamza et al. [14] 

 
Obr. 60: Lomová procesní zóna - trhlina 60 mm, Hamza et al. [14] 

Z předešlých křivek je vidět, že čím je inicializační trhlina vyšší, tím je zapotřebí menšího 

napětí k porušení zkušebního tělesa.  

50

60

70

80

90

100

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Ht [-]

1
2
3
4
5

Souřadnice Z [mm]

Ht

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

-10 -5 0 5
σxx [MPa]

1
2
3
4
5

Souřadnice Z [mm]

fc0n

ft

60

70

80

90

100

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Ht [-]

1
2
3
4
5

Souřadnice Z [mm]

Ht

60

65

70

75

80

85

90

95

100

-10 -5 0 5
σxx [MPa]

1
2
3
4
5

Souřadnice Z [mm]

fc0n

ft



58 

 

3.5.2 ZPĚTNÁ ANALÝZA DAT: ROTS [11] 

Rozměry zkušebního tělesa jsou uvedeny v tab. 18. Toto zkušební těleso má pouze jednu 

výšku inicializační trhliny a šířka je 5 mm. Schéma zkušebního tělesa je uvedeno na obr. 61.  

Tab. 18: Rozměry zkušebního tělesa betonového trámce, Rots [11] 

Rozměr Popis rozměru Hodnota [mm] 

L Délka  450 

S Vzdálenost mezi podporami 450 

W Výška  100 

B Šířka  100 

a0 Výška inicializační trhliny 50 

 
Obr. 61: Schéma zkoušky trojbodovým ohybem, Rots [11] 

VSTUPNÍ PARAMETRY 

Tab. 19: Vstupní parametry pro zpětnou analýzu dat, Rots [11] 

Číslo Parametr Použité hodnoty Jednotky 

1 E28 20 GPa 

2 ν 0,2 - 

3 fc,28 35 MPa 

4 ft,28 2,02 MPa 

5 ψ 0 ° 

6 E1 / E28 1 - 

7 fc,1 / fc,28 1 - 

8 fcon 0,2 - 

9 fcfn 0 - 

10 fcun 0 - 
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11 εcp
p v čase 1 h -1,00E-03 - 

12 εcp
p v čase 8 h -1,00E-03 - 

13 
εcp

p v čase 24 

h 
-1,00E-03 - 

14 Gc,28 1,55 kN/m 

15 ftun 0 - 

16 Gt,28 0,05 kN/m 

17 Leq generováno automaticky programem PLAXIS m 

18 a 18 - 

19 φmax 37 ° 

20 φcr 0 - 

21 t50
cr 0 d 

22 εfin
shr 0 - 

23 t50
shr 0 d 

24 ϒfc 1 - 

25 ϒtc 1 - 

26 thydr 0 d 

Z práce Rots [11] nejsou použity veškeré vstupní parametry, protože při dodržení všech jeho 

parametrů nebylo možné dosáhnout shody s pracovním diagramem. Seznam převzatých 

a použitých parametrů je uveden v tab. 20. 

Tab. 20: Rozdíly mezi parametry, Rots [11] 

Parametr Rots [11] Použité hodnoty 

E28 [GPa] 20 20 

ν [-] 0,2 20 

ft,28 [MPa] 2,4 2,02 

Gt,28 [kN/m] 0,113 0,050 
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VÝSLEDNÉ POROVNÁNÍ 

 
Obr. 62: Pracovní diagramy s nejlepší dosaženou shodou, Rots [11] 

V tomto případě je dosažena přijatelná shoda predikce a měření.  

LOMOVÁ PROCESNÍ ZÓNA 

Z důvodu lepší přehlednosti práce zde nejsou uvedeny průběhy napětí σxx a normalizovaného 

změkčovacího tahového parametru Ht. Průběhy jsou shodné s lomovou procesní zónou 

s inicializační trhlinou 50 mm uvedené v kapitole 3.5.1. 

4 SIMULACE MODIFIKOVANÉ TAHOVÉ ZKOUŠKY 

4.1 POPIS SESTAVENÉHO MATEMATICKÉHO MODELU 

DIMENZE MODELU 

Zde je popsán matematický model modifikované tahové zkoušky, kterou lze určovat tahovou 

pevnost betonu. Tato zkouška má spoustu výhod a ty jsou popsány v kapitole 2.4.2. Geometrie 

zkušebních těles a výsledky zkoušek jsou převzaty z publikace Závacký [10]. Zkušební těleso 

je válcového tvaru průměru d = 100 mm a výškou v = 150 mm. Ve válci jsou vytvořeny dvě 

kruhové drážky různých šířek. Z horní strany je vytvořena drážka šířky 5 mm a hloubky 101 

mm. Ze spodní strany je vytvořena drážka šířky 8 mm a hloubky 104 mm. Průměry vnitřních 

mezikruží jsou následující, vnitřní průměr bez drážky má hodnotu 38 mm a se zářezem 43 mm. 

Vnější průměr má bez drážky 69 mm a s drážkou 77 mm. Pro lepší přehlednost jsou hodnoty 

vypsány přímo na obr. 63.  

Model je podepřen předepsanou plošnou deformací v obvodovém prstenci, kde není 

umožněn žádný posun (viz obr. 64a). Na horní hraně zkušebního tělesa je předepsaná 

deformace po celé ploše nejmenšího průměru, jejíž okrajové podmínky povolují pouze posun 

v ose Z o 0,3 mm (viz obr. 64b). Pro vyhodnocení a vykreslení výsledného pracovního 

diagramu je zapotřebí před výpočtem určit napěťový bod, pro který je diagram vykreslován. 
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Tento bod je zvolen na souřadnicích souřadnicového systému XYZ (22, 50, 104) a je popsán 

na obr. 63 jako bod A. 

 
Obr. 63: Rozměry modifikované tahové zkoušky 

 
Obr. 64: Předepsané okrajové podmínky pro různé plošné deformace 

 
Obr. 65: Model modifikované tahové zkoušky včetně souřadnicových os 
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VSTUPNÍ PARAMETRY 

Tab. 21: Vstupní parametry Modifikované tahové zkoušky 

Číslo Parametr Použité hodnoty Jednotky 

1 E28 35 GPa 

2 ν 0,2 - 

3 fc,28 35 MPa 

4 ft,28 3,251 MPa 

5 ψ 0 ° 

6 E1 / E28 1 - 

7 fc,1 / fc,28 1 - 

8 fcon 0,2 - 

9 fcfn 0 - 

10 fcun 0 - 

11 εcp
p v čase 1 h -1,00E-03 - 

12 εcp
p v čase 8 h -1,00E-03 - 

13 
εcp

p v čase 24 

h 
-1,00E-03 - 

14 Gc,28 1,55 kN/m 

15 ftun 0 - 

16 Gt,28 0,15 kN/m 

17 Leq generováno automaticky programem PLAXIS m 

18 a 18 - 

19 φmax 37 ° 

20 φcr 0 - 

21 t50
cr 0 d 

22 εfin
shr 0 - 

23 t50
shr 0 d 

24 ϒfc 1 - 

25 ϒtc 1 - 

26 thydr 0 d 

4.2 PARAMETRICKÁ STUDIE 

V této kapitole je popsána změna pracovního diagramu, při změně jednotlivých parametrů 

SH modelu. Podrobně jsou popsány parametry, u kterých dochází k výrazným změnám 

v pracovním diagramu. Základní křivka je použita ze zpětné analýzy dat (kapitola 4.3.1) 

a k tomu vyobrazeny křivky pro 50 % a 150 % hodnoty různých parametrů. Na ose X je 
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vyobrazen svislý posun uz prostředního vytlačovaného válce a na ose Y je síla, která 

na prostřední válec působí při daném svislém posunu. Ke každému grafu jsou uvedeny tabulky, 

kde je znázorněna maximální působící síla a z ní vypočtená pevnost v tahu σMTT. Její výpočet 

je popsán v kapitole 2.4.2. V tahové zóně jsou popsány tři řezy. Řez A je liniový a probíhá skrz 

zónu největšího tahu. Řez B je plošný a protíná zkušební těleso svisle v jeho středu. Řez C je 

také plošný a protíná zkušební těleso vodorovně na konci spodní drážky. Tyto řezy jsou 

znázorněny na obr. 66. Výsledné křivky a řezy jsou vždy vyobrazeny pro body, které jsou 

vyznačeny v grafu kruhovými symboly v barvě křivky. Při čtení z grafů v Tahové zóně je třeba 

dávat pozor na správné pochopení popisků. Dolní drážka je značena výš, jelikož je vytvořena 

z dolní strany a překrývá drážku, která probíhá z horní strany. 

 
Obr. 66: Umístění řezů do zkušebního tělesa betonového válce 

4.2.1 YOUNGŮV MODUL V ČASE 28 DNÍ E28 

 
Obr. 67: Parametr - Youngův modul E28 
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Tab. 22: Parametr - Hodnoty Youngova modulu E28 

 

 

Zde nedochází ke změně vrcholové pevnosti, která zůstává téměř na stejné hodnotě. Čím je 

Youngův modul větší, tím je počáteční nárůst síly rychlejší a zkušební těleso je tak tužší. 

TAHOVÁ ZÓNA 

 
Obr. 68: Parametr Youngův modul E28 - Řez A 
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Čím větší je hodnota Youngova modulu E28, tím menší je normalizovaný deformační 

parametr Ht v oblasti maximálního tahu. Z hlediska napětí σzz nedochází téměř k žádným 

rozdílům. 

4.2.2 JEDNOOSÁ PEVNOST BETONU V TAHU ft,28 

 
Obr. 69: Parametr - Pevnost betonu v tahu ft,28 

Tab. 23: Parametr - Hodnoty pevnosti betonu v tahu ft,28 
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Počáteční průběh křivek má stejný sklon, ale maximální síly se liší. Čím je hodnota pevnosti 

betonu v tahu menší, tím dříve dochází k dosažení maximální síly. U vysoké hodnoty tahové 

pevnosti ft,28 dojde rychleji k poklesu síly až na reziduální stav. Zadaná vstupní hodnota 

pevnosti v tahu ft,28 není naprosto stejná, jako hodnota vypočtená z maximální síly. Tato 

nepřesnost může být způsobena hustotou sítě nebo orientací konečných prvků, jelikož při 

zkoumání vlivu hustoty sítě docházelo k mírnému nárůstu maximální síly při hustší síti 

konečných prvků a také zde není předepsaná plocha spojitosti v lomové procesní zóně. 

TAHOVÁ ZÓNA 

 
Obr. 70: Parametr pevnost betonu v tahu ft,28 - Řez A 

Při zvýšení pevnosti betonu v tahu ft,28 je zapotřebí většího napětí na porušení zkušebního 

tělesa. Z toho plyne, že i maximální síla je vyšší (viz obr. 69), pokud vychází vyšší napětí σzz. 

Dále je vidět na obr. 70, že při nižší pevnosti v tahu dochází k porušení zkušebního tělesa ještě 

před dosažením reziduálního stavu, což nám říká parametr Ht, který nedosáhl hodnoty 1,0. 

 
Obr. 71: Parametr 1,0 x ft,28 - Řez B 
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Obr. 72: Parametr 1,0 x ft,28 - Řez C 

Zde jsou vyobrazeny Iso plochy řezů B a C, protože pevnost betonu v tahu je jeden 

z nejdůležitějších parametrů. U ostatních parametrů nejsou plochy uvedeny, jelikož se téměř 

neliší od uvedených Iso ploch v této a následující kapitole 4.2.3. 

4.2.3 LOMOVÁ ENERGIE PŘI NAMÁHÁNÍ TAHEM Gt,28 

 
Obr. 73: Parametr - Lomová energie v tahu Gt,28 
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Tab. 24: Parametr - Hodnoty lomové energie v tahu Gt,28 

 

 
Změna hodnoty lomové energie Gt,28 neovlivní průběh nárůstu síly ani maximální sílu, ale 

rychlost poklesu zatížení ve fázi změkčování. 

TAHOVÁ ZÓNA 

 

Obr. 74: Parametr lomová energie v tahu Gt,28 - Řez A 
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Na obr. 74 je vidět, že při zvýšení lomové energie v tahu Gt,28 vychází vyšší napětí, což 

způsobuje to, že vychází vyšší síla při destrukci zkušebního tělesa (viz obr. 73). Dále jde vidět 

na obr. 74, že při vyšší hodnotě lomové energie nenastává reziduální stav. To nám říká 

normalizovaný tahový změkčovací parametr Ht, který není vyšší než 1,0. 

 
Obr. 75: Parametr 1,0 x Gt,28 - Řez B 

 
Obr. 76: Parametr 1,0 x Gt,28 - Řez C 

Uvedené Iso plochy u řezů B a C jsou pro část pracovního diagramu, kdy dojde k destrukci 

zkušebního tělesa (viz body na obr. 73). Z důvodu zachování přehlednosti práce již další Iso 

plochy řezů B a C nejsou uvedeny. 
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4.2.4 NORMALIZOVANÁ REZIDUÁLNÍ PEVNOST V TAHU ftun 

 
Obr. 77: Parametr - Normalizovaná reziduální pevnost v tahu ftun 

Tab. 25: Parametr - Hodnoty normalizované reziduální pevnosti v tahu ftun 

 

 

K rozdílům v pracovních diagramech dochází až při poklesu síly na reziduální stav. Čím je 

tato hodnota ftun vyšší, tak tím je i vyšší hodnota síly při dosažení reziduálního stavu.  
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TAHOVÁ ZÓNA 

 
Obr. 78: Parametr normalizovaná reziduální pevnost v tahu ftun - Řez A 

Při zvýšení normalizované reziduální pevnosti v tahu ftun dochází ke zvýšení napětí σzz 

a proto vychází vyšší síla při destrukci zkušebního tělesa (viz obr. 77). 

Z této parametrické studie je vidět, že i zde dochází k tahovému porušení zkušebního tělesa. 

Je to logické, jelikož je tato zkouška určena ke zjištění co nejreálnější hodnoty pevnosti betonu 

v tahu. Při změně ostatních parametrů již nedocházelo k téměř žádné změně chování 

výsledného pracovního diagramu. Některé příklady jsou vidět na zmenšeninách na obr. 79. 

 
Obr. 79: Parametr - příklady parametrů, které nemají na průběh vliv u modifikované tahové 
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4.3 KALIBRACE NA REÁLNÝCH ZKOUŠKACH 

4.3.1 ZPĚTNÁ ANALÝZA DAT: ZÁVACKÝ [10] 

V této analýze je vytvořena série vstupních parametrů, aby došlo k získání stejné hodnoty 

jako v publikaci Závacký [10]. Ten zkoušku vytvořil v laboratoři, kdy měl sérii tří těles, které 

této zkoušce podrobil. Jelikož u jednoho vzorku vyšla příliš malá hodnota pevnosti v tahu ft,28, 

tak je tento výsledek zanedbán a vypočítán aritmetický průměr výsledných tahových pevnosti 

pouze ze dvou vzorků. Bohužel při této zkoušce nebyl zaznamenán pracovní diagram této 

zkoušky, tak zpětná analýza obsahuje pouze shodu s jedním výsledným číslem tahové pevnosti. 

VSTUPNÍ PARAMETRY 

Parametry, které nám vyšly ve zpětné analýze, jsou uvedeny výše v kapitole 4.1 v odstavci 

vstupní parametry. 

VÝSLEDNÉ POROVNÁNÍ 

Jak už bylo výše řečeno, tak u této zkoušky je možné porovnat pouze výslednou tahovou 

pevnost betonu ft,28. Výsledky jsou vidět v následující tab. 26. Pracovní diagram je na obr. 80, 

ale bohužel jej není s čím porovnat. Tahová oblast je zde znázorněna v pěti bodech, které jsou 

vyobrazeny na obr. 80.  

Tab. 26: Zpětná analýza dat modifikované tahové zkoušky, Závacký [10] 

 

 
Obr. 80: Výsledný pracovní diagram modifikované tahové zkoušky 
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TAHOVÁ ZÓNA 

 
Obr. 81: Tahová zóna - Řez A, Závacký [10] 

V průběhu zatěžování jde vidět, že tahové napětí vzniká v celé výšce tahové zóny. 

Při dosažení pevnosti v tahu dochází k lokalizaci nejslabšího místa, kterým je vrchol dolní 

drážky. To je jediné místo, kde dochází k nárůstu normalizovaného změkčovacího tahového 

parametru Ht. Při překonání hodnoty Ht = 1,0 dochází téměř okamžitě k porušení zkušebního 

tělesa. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo použití moderního materiálového modelu pro stříkaný 

beton na simulaci dvou laboratorních zkoušek tak, aby bylo možné provést zpětné analýzy dat 

a parametrickou studii pro jednotlivé mechanické zkoušky. 

V práci byl vytvořen prostorový matematický model trojbodového ohybu zkušebního tělesa 

betonového trámce v programu Plaxis 3D. Dále byl analyzován vliv hustoty sítě konečných 

prvků a orientace sítě konečných prvků. Tato studie byla doplněna  vytvořením matematických 

modelů rozdílných rozměrů zkušebních těles. Tímto krokem bylo zjištěno, jaká je potřebná 

hustota sítě konečných prvků, pro přijatelně přesné výsledky u různě velkých zkušebních těles. 

Bylo zjištěno, že dostatečná hustota sítě pro všechny uvedené rozměry zkušebních těles je 

při poměru LEF/Dmax = 0,25 a menší. Dále byla vytvořena parametrická studie, kde byly 

analyzovány parametry, které nejvíce ovlivňují výsledný pracovní diagram. U zkoušky 

trojbodovým ohybem to byl Youngův modul E28, pevnost betonu v tahu ft,28, lomová energie 

v tahu Gt,28 a normalizovaná reziduální pevnost v tahu ftun. V minimální míře byl pracovní 

diagram ovlivněn i pevností betonu v tlaku fc,28. Pak byly provedeny dvě zpětné analýzy dat, 

kde bylo dosaženo přijatelné shody u pracovních diagramů. U první analýzy se podařilo 

současně získat přijatelnou shodu predikce s měřením pro více zkoušek najednou s různou 

inicializační trhlinou. U druhé zkoušky byla získána přijatelná shoda pouze u jednoho možného 

pracovního diagramu. 

Druhým analyzovaným typem zkoušky byl model modifikované tahové zkoušky. Zde byla 

opět provedena parametrická studie. Bylo zjištěno, že největší vliv na výsledný pracovní 

diagram má Yougův modul E28, pevnost betonu v tahu ft,28, lomová energie v tahu Gt,28 

a normalizovaná reziduální pevnost v tahu ftun. Následně byla provedena jedna zpětná analýza 

dat, kde se podařilo získat stejnou pevnost betonu v tahu, která vyšla při měření. 
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7 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a   parametr řídící duktilitu materiálu 

a0   délka inicializační trhliny 

ae   délka efektivní trhliny 

Ael   plocha konečného prvku 

agr   délka trhliny (Griffithova teorie) 

Alig   jednotková plocha na kterou je vyvozována práce WF 

B   šířka zkušebního tělesa 

d   průhyb zkušebního tělesa 

d1mm  průhyb zkušebního tělesa, která je roven 1 mm 

ddrážka průměr vnitřního/vnějšího válce s šířkou drážky u modifikované tahové 

zkoušky 

di   průhyb zkušebního tělesa při Pi působící síle 

dmax   průhyb při působení maximální síly 

Dmax  největší rozměr betonového zkušebního tělesa 

dsvětlý průměr vnitřního/vnějšího válce bez drážky u modifikované tahové 

zkoušky 

E1 / E28  poměr Yougových modulů v čase 1 a 28 dní (časová závislost tuhosti) 

E28   Youngův modul v čase 28 dní 

F   funkce plasticity 

fac    aktuální pevnost v tlaku (σ3 > σ1) 

fat    aktuální pevnost v tlaku (σ3 > σ1) 

Fc   Mohr-Coulombova podmínka plasticity 

fc,1 / fc,28  poměr pevností v čase 1 a 28 dní (časová závislost pevnosti) 

fc,28   jednoosá pevnost betonu v tlaku 

fc,n    normalizovaná pevnost v tlaku 

fc0n normalizovaná pevnost v tlaku, při které začíná docházet k plastickým 

deformacím 

fcfn   normalizovaná pevnost při porušení v tlaku 

fcm   pevnost betonu v tlaku 

fcm,0   pevnost betonu v tlaku, která je rovna 10 MPa 

fcp    vrcholová pevnost v tlaku 

fcun   normalizovaná reziduální pevnost v tlaku 

Ft   Rankinova podmínka plasticity 

ft,28   jednoosá pevnost betonu v tahu 

ftp    vrcholová pevnost v tahu 

ftun   normalizovaná reziduální pevnost v tahu 

g   maximální velikost zrna ve vzorku 

gc   lomová energie v tlaku v závislosti napětí a přetvoření 

Gc   lomová energie v tlaku v závislosti napětí na deformaci 

Gc,28   lomová energie při namáhání tlakem 

GF   lomová energie 

GF,0   tabulková hodnota lomové energie v závislosti na velikosti zrna v tělese 
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GF,meas  vypočítaná skutečná lomová energie 

gt   lomová energie v tahu v závislosti napětí a přetvoření 

Gt   lomová energie v tahu v závislosti napětí na deformaci 

Gt,28   lomová energie při namáhání tahem 

h   šířka pásu trhlin 

Hc   normalizovaný deformační parametr 

Ht   normalizovaný tahový změkčovací parametr 

KI   faktor intenzity napětí pro zatěžovací mód I 

KIc
e   kritická hodnota faktoru intenzity napětí 

L   délka zkušebního tělesa 

LEF   průměrná délka konečného prvku ve zkušebním tělese 

LEFM  lineární elastická lomová mechanika 

Leq   ekvivalentní délka 

lch   charakteristická délka materiálu 

lp   délka lomové procesní zóny 

nEF   počet uzlů v modelu zkušebního tělesa 

nGP   počet napěťových bodů na konečném prvku 

P   působící síla na vzorek 

P1mm  síla, která byla zaznamenána při průhybu 1 mm 

Pi   působící síla při určitém průhybu 

Pmax   maximální působící síla 

Q   modul soudržnosti 

q   vlastní tíha prvku 

r   vzdálenost kořene trhliny k počítanému bodu (Irwinova teorie) 

r1    poloměr většího zářezu bez šířky zářezu 

r2    poloměr menšího zářezu včetně šířky zářezu 

S   rozpětí, vzdálenost mezi válcovými podpěrami 

SH   Shotcrete (stříkaný beton) 

t50
cr   čas, při kterém je dosaženo 50 % dotvarování 

t50
shr   čas, při kterém je dosaženo 50 % smršťování 

thydr   čas potřebný pro úplnou hydrataci 

uz   svislý posun prostředního válce u modifikované tahové zkoušky 

v   výška válce u modifikované tahové zkoušky 

W   výška zkušebního tělesa 

wc   kritické otevření hrotu inicializační trhliny a0, aby se začala trhlina šířit 

WF   vykonaná práce od lisu 

WF,meas  naměřená skutečná práce 

Wt   energie nutná k šíření trhliny 

Y(x)   funkce geometrie 

α   poměr výšky ku délce v grafu ve fázi změkčení 

αt    relativní délka trhliny 

γ    měrná povrchová energie 

ε   celkové poměrné přetvoření 
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εc   celkové časově závislé poměrné přetvoření 

εc   kritické poměrné přetvoření 

εcp
p v čase 1 h jednoosé vrcholové plastické přetvoření v čase 1 hodina 

εcp
p v čase 24 h jednoosé vrcholové plastické přetvoření v čase 24 hodina 

εcp
p v čase 8 h jednoosé vrcholové plastické přetvoření v čase 8 hodina 

εcr   poměrné přetvoření způsobené dotvarováním betonu 

εel   elastické poměrné přetvoření 

εfin
shr   přetvoření při dosažení konečného smršťování 

εp   plastické poměrné přetvoření 

εp
1   aktuální plastické přetvoření pro výpočet Ht (σ3 > σ1) 

εp
3   aktuální plastické přetvoření pro výpočet Hc (σ3 > σ1) 

εp
cp    vrcholové plastické přetvoření v tlaku 

εp
tp    vrcholové plastické přetvoření v tahu 

εsh   poměrné přetvoření způsobené smršťováním betonu 

εth   poměrné přetvoření způsobené teplotními změnami betonu 

εx    poměrná deformace v podélném směru (ve směru namáhání) 

εy    poměrná deformace v příčném směru (kolmá na směr namáhání) 

θ polární úhel od kořene trhliny mezi osou x a vzdáleností r (Irwinova 

teorie) 

ν   Poissonovo číslo 

Π   potencionální energie tělesa 

σ   napětí (Griffithova teorie) 

σ(w)  vztah mezi napětím a otevřením fiktivní trhliny 

σ(ε)   vztah mezi napětím a poměrným přetvořením 

σ1    větší hlavní napětí 

σ3    menší totální napětí 

σij   složky napětí (Irwinova teorie) 

σMTT   vypočtená tahová pevnost z modifikované tahové zkoušky 

σrot    průsečík obálky Mohr-Coulombovi podmínky a vodorovné osy 

ϒfc   stupeň bezpečnosti pro tlakové namáhání 

ϒft   stupeň bezpečnosti pro tahové namáhání 

φcr   poměr mezi dotvarováním materiálu a elastickou deformací 

φmax   maximální úhel tření 

ψ   úhel dilatance 
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