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Abstrakt

Pokročilé výpočetní metody pro řešení stavebních konstrukcí se v projekční praxi používají stále 
častěji. Jejich použití je vynuceno nejen nároky na estetiku, funkčnost a vysokou hospodárnost 
výstavby, ale často přímo normovými předpoklady a požadavky. Je proto nezbytné poskytnout 
projektantovi robustní, ale transparentní nástroj, pomocí kterého provede efektivní návrh konstrukce
a její posouzení v průběhu celé životnosti.

Práce se zabývá vytvořením výpočetního systému pro časovou analýzu betonových a spřažených 
rámových konstrukcí v prostoru. Předpokládá se jednoduchý nebo spřažený betonový průřez 
s možnou aplikací předem a/nebo dodatečně předpjatých kabelů. Jednotlivé fáze postupně 
budovaného spřaženého průřezu mají obecnou geometrii. Použité algoritmy dávají možnost detailní 
analýzy konstrukce v jednotlivých fázích výstavby, poskytují projektantovi náhled na chování 
konstrukce v čase s vlivem stárnutí, smršťování a dotvarování betonu, relaxace předpínací výztuže 
a poskytují přehled o redistribuci vnitřních sil v konstrukci a v jednotlivých částech průřezu. Takto 
vypočtená napjatost konstrukce se dále uplatňuje v posouzení mezních stavů únosnosti a 
použitelnosti.

Výsledky časové analýzy jsou verifikovány ručními výpočty a srovnáním s výsledky dosaženými 
zjednodušenými metodami.



Abstract

Advanced computational methods for the analysis of building structures are used more often in 
engineering practice. Their use is enforced not only by the demands for aesthetics, functionality and
high economy of the construction, but often directly by code provisions and requirements. 
Therefore, it is necessary to provide for an engineer the robust, but transparent tool, which can be 
used for an efficient design of structure all over it's design working life.

This work deals with the creation of a computational system for time dependent analysis of concrete
and composite structures. It is assumed a solid or composite concrete section with possible 
application of pre-tensioned and/or post-tensioned tendons. Each phase of step-by-step build 
composite cross-section has a general geometry. The used algorithms give us the possibility of a 
detailed analysis of the structure in individual construction stages, provide the designer better view 
on the behavior of structures with respect to concrete aging, shrinkage and creep, relaxation of 
prestressed tendons and provide an information on the redistribution of internal forces in the 
structure and in different phases of the cross-section. Stress state of the structure calculated in this 
way come in useful further in the design and checking of ultimate and serviceability limit states.

Results of time dependent analysis are verified by manual calculations and by comparing with the 
results obtained by simplified methods.
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Seznam zkratek a zna ček

Velká písmena latinské abecedy
Ac průřezová plocha betonu
Ap plocha předpínací výztuže
As plocha betonářské výztuže
Ec tečnový modul pružnosti
Ec(t) tečnový modul pružnosti obyčejného betonu při napětí σc = 0 a v okamžiku t
Ecm sečnový modul pružnosti betonu (ve 28 dnech stáří)
Iy, Iz moment setrvačnosti průřezu kolem osy y, resp. z
Qzdroj tepelný tok generovaný v elementu
T teplota

Malá písmena latinské abecedy
c měrná tepelná kapacita
fcm průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dní
fcm(t) průměrná hodnota pevnosti betonu v tlaku ve stáří t dní
fck charakteristiká válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní
fctm průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu
fpk charakteristická pevnost předpínací oceli v tahu
fy mez kluzu betonářské výztuže
hT součinitel přestupu tepla na povrchu
q(t) hydratační teplo
t0 okamžik počátku působení zatížení
t0,adj upravené stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení
w(t) průhyb v čase t

Malá písmena řecké abecedy
β(t0) součinitel, vystihující vliv stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení
γc dílčí součinitel bezpečnosti pro beton
γO ekvivalentní součinitel spolehlivosti
γs dílčí součinitel bezpečnosti pro ocel
εc přetvoření betonu (obecně)
εcr přetvoření betonu od dotvarování
εini počáteční přetvoření betonu
εm mechanické přetvoření betonu
εnm nemechanické přetvoření betonu
εsh přetvoření betonu od smršťování
εtot celkové přetvoření betonu
εc2 poměrné stlačení betonu při dosažení maximálního napětí pro parabolicko-

rektangulární pracovní diagram
εcu2 mezní poměrné stlačení betonu pro parabolicko-rektangulární pracovní diagram
εs poměrné přetvoření betonářské nebo přepínací oceli
εu poměrné přetvoření betonářské nebo přepínací oceli při maximálním zatížení
εy poměrné přetvoření betonářské nebo přepínací oceli při mezi kluzu
λ měrná tepelná vodivost
ρ objemová hmotnost
ρ1000 ztráta relaxací 1000 hodin po napnutí
σc napětí v betonu
σpi napětí v kabelu



τ diferenciál nezávislé proměnné času
φ0 základní součinitel dotvarování
φnl(t, t0) nelineární součinitel dotvarování
φ(t, t0) součinitel dotvarování betonu



Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty

1 Úvod
Stále rostoucí životní úroveň obyvatelstva nejenom u nás, ale na celém světě s sebou přináší potřebu
dokonalejší dopravní infrastruktury, náročnějších průmyslových a administrativních staveb. Z toho 
vyplývá fakt, že musí být přemosťovány větší úseky, stavěny rozlehlejší budovy s velkým volným 
prostorem, vyšší budovy ať už z nedostatku stavebního prostoru nebo s ohledem na prestiž. 
Všechny tyto konstrukce se vyznačují (i) použitím nosných prvků s velkou štíhlostí, (ii) kombinací 
různých stavebních materiálů (spřažené konstrukce), (iii) komplikovaným způsobem výstavby, kdy 
mění konstrukce svůj statický systém a (iv) náročným konstrukčním řešením velkých masivních 
základových konstrukcí. Mnohdy bývají masivní i prvky nosné konstrukce, viz obrázek 1.1 
a obrázek 1.2. Výjimkou nejsou železobetonové či předpjaté betonové desky tloušťky dva a více 
metrů. V takovémto objemu vzniká při procesu hydratace nezanedbatelné množství tepla a s tím 
související nadměrný úbytek vody (resp. vlhkosti) a vznik tahových napětí na povrchu v důsledku 
smršťování betonu. Pokud tato napětí překročí mez pevnosti betonu v tahu, začnou vznikat trhliny 
a ve vlhkém či agresivním prostředí to může mít za následek korozi výztuže, což ohrožuje únosnost 
a trvanlivost konstrukce.

Vznik tepla v důsledku hydratace lze omezit několika způsoby. Jedním z nich je vhodné složení 
betonové směsi (druh cementu, zpomalovače tuhnutí) a dalším je řízené ochlazování těchto 
masivních konstrukcí.

V případě štíhlých nosných prvků horní stavby, viz např. [1], [2] sice nedochází k vývinu tak 
velkého množství tepla, ale v důsledku vysychání se projevuje smršťování a dotvarování betonu 
a dochází k redistribuci napětí a k růstu deformací.

Znalost napjatosti a přetvoření konstrukce po dobu její životnosti pomáhá zabezpečit její 
bezproblémovou funkčnost. Že se tento stav mění od okamžiku vzniku jednotlivých částí 
konstrukce (betonáží do forem či bednění) až do stádia její demolice, je zřejmé.
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Obrázek 1.1 – Masivní betonové konstrukce
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Příčinou změny stavu napětí a deformace konstrukce jsou zejména mechanická zatížení, která se 
mění v čase a mění napjatost tělesa, ale neméně významnou roli hrají rovněž nemechanická 
zatížení. Mezi ty řadíme především změnu teploty a u materiálů podléhajících reologickým vlivům 
ještě dotvarování a smršťování, které závisí na teplotě a vlhkosti. Při úplném zanedbání vlivu 
smršťování a dotvarování betonu či při jejich aplikaci na konstrukci nevhodným reologickým 
modelem může dojít k nadměrnému nárůstu dlouhodobých deformací konstrukce.

Mezi přední práce zabývající se reologií betonu se řadí například práce Z. P. Bažanta 
z Northwestern University ([3]), Z. Šmerdy a V. Křístka ([4]) a J. L. Vítka ([5]) z ČVUT a 
J. Navrátila z VUT v Brně ([6]).

Velmi výstižným modelem pro analýzu výše uvedených jevů by byly deskostěnové modely, které 
zohledňují např. smykové ochabnutí [7], rozdílné smrštění po průřezu [8] a [9], ale nedávají 
projektantovi rychlý a efektivní nástroj konformní s technickými normami a s přímou návazností na
dimenzování průřezů či výpočet průhybů. S ohledem na snahu o praktické, v praxi bezprostředně 
použitelné řešení budou popsané metody časové analýzy omezeny na 3D rámové konstrukce.

Pro časově závislou analýzu konstrukce již existují některé komerční programy. Často však 
postrádají některé důležité vlastnosti, například:

•  neřeší konstrukce v prostoru,

•  není respektován vliv trhlin,

•  není zohledněn vliv měkké a tvrdé výztuže na redistribuci napětí a na tuhosti průřezů,

• nemívají návaznost na posouzení spřažených průřezů požadované normami.

Např. Midas Civil [10] je jeden z nejrozšířenějších programů pro návrh a analýzu mostů, který 
umožňuje časovou analýzu  se zahrnutím reologických vlivů jak prutových konstrukcí, tak 
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Obrázek 1.2 – Most Lafranconi v Bratislavě, tl. desky přes 2 m



Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty

deskostěnových konstrukcí, ale není možné modelovat vliv trhlin a nemá návazné posouzení 
spřažených průřezů.

TDA [11] je pro řešení pouze rovinných rámových konstrukcí s časově závislou analýzou a 
neobsahuje posouzení mezních stavů průřezu. Výhodou je velké množství reologických modelů 
včetně B3 [12].

Pro řešení prefabrikovaných nosníků je vhodný například program IDEA StatiCa Beam [13].
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Obrázek 1.3 – Prefabrikované mostní nosníky se spřaženou deskou
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2 Cíle diserta ční práce
Cílem práce je odvodit a algoritmizovat metody pro nelineární analýzu obecného betonového 
průřezu. Předpokládá se spřažený železobetonový průřez s možností aplikace předem a/nebo 
dodatečného předpětí. Jednotlivé fáze spřaženého průřezu jsou obecného tvaru. 

Metody mají tvořit ucelený výpočetní systém, kterým by bylo možné:

• Nalézt rovinu přetvoření jako odezvu zatížení způsobených vnějšími silami a/nebo účinky 
smršťování a dotvarování betonu.

• Určit zatížení ekvivalentní účinkům smršťování a dotvarování betonu a relaxace předpínací 
výztuže na úrovni průřezu při respektování vlivu historie zatížení na dotvarování betonu.

• Určit tuhosti betonového průřezu v závislosti na stavu napětí s možným vlivem trhlin.

• Najít teplotní pole na průřezu pro jeho další analýzu.

• Určit ekvivalentní silové účinky předpínacích kabelů na konstrukci.

• Algoritmizovat výpočet časově závislé analýzy betonových konstrukcí.

• Analyzovat prostorovou rámovou konstrukci v jednotlivých fázích výstavby.

• Sledovat redistribuci vnitřních sil v průřezu.

• Připravit vstupní hodnoty pro detailní posouzení mezních stavů konstrukce.

Ke splnění vytčených cílů budou použity numerické metody, pro základní verifikaci potom 
analytické vztahy. Výpočetní systém bude vytvořen za použití matematického modelu konečných 
prvků a dalších numerických metod k řešení dílčích úloh.

Součástí práce bude ověření výsledků vypočtených pomocí vypracovaných algoritmů ručním 
výpočtem, případně pomocí programového systému pro časovou analýzu rovinných rámových 
konstrukcí [11].

Dalším cílem je umožnit připojení tohoto systému k libovolnému řešiči konečných prutových prvků
v prostoru bez nutnosti úpravy použitých konečných prvků.
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3 Výpočtový model
Výpočtový model konstrukce se skládá z prutových prvků v prostoru (s rámovým nebo kloubovým 
spojením) a okrajových podmínek v uzlech. Každý prvek má přiřazený průřez, resp. průřezové 
tuhosti. Jedná se o tuhosti průřezu se zahrnutím vlivu trhlin. To znamená, že průřez s libovolným 
počtem postupně budovaných částí (fází) je vždy tvořen jednou geometrií prutu a nemusí být 
modelovány jednotlivé pruty v těžišti každé dílčí fáze průřezu.

Výhodou tohoto přístupu je jednodušší výpočtový model a s ním související rychlejší výpočet, 
konzistentní výsledky statické analýzy (pro každou fázi průřezu stejný počet prutů, stejné řezy) 
a hlavně možnost libovolného řešení napjatosti průřezu s uvážením nelineárního chování betonu 
(pracovní diagram, vliv trhlin).

Ve výpočtovém modelu průřezu je rovněž možnost zohlednit předpínací kabely, a to jak předem 
předpjaté, tak dodatečně předpjaté. Na úrovni modelu celé konstrukce lze předpětí zohlednit pomocí
ekvivalentního zatížení, jak je uvedeno v [14].

3.1 Užité matematické metody

3.1.1 Newtonova itera ční metoda

Newtonova metoda, nazývaná také metoda tečen, slouží k numerickému hledání řešení rovnice 
nebo soustavy rovnic iteračním procesem. Předpis jedné iterace je ve tvaru

xk+1=xk�
f ( xk)

f ' (xk)
, (3.1)

kde
xk je výsledek z předchozího kroku,
f(xk) je funkční hodnota v xk a
f'(xk) je derivace funkce v místě xk.

Z rovnice vyplývá, že musí být určena počáteční hodnota x0, která se musí nacházet v blízkosti 
řešení. Metoda nezaručuje konvergenci řešení, a je proto mnohdy nezbytné „naladit“ počáteční 
hodnotu x0.
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3.1.2 Greenova v ěta

Pomocí Greenovy věty je možné převést dvojný integrál po uzavřené oblasti na křivkový integrál 
po orientované hranici oblasti.

∬
Ω
(∂ f 2

∂ x
( x , y)�

∂ f 1

∂ y
(x , y))d xd y=∫

c

f 1( x , y)d x+ f 2(x , y)d y. (3.2)

Rovnici (3.2) lze použít k efektivnějšímu výpočtu plošných integrálů převodem na křivkový, jako je
například výpočet průřezových charakteristik libovolného tvaru průřezu nebo k integraci napětí 
podle přetvoření. Křivka c tvoří uzavřenou hranici oblasti Ω a její orientace je považována za 
kladnou, pokud je proti směru hodinových ručiček. Oblast Ω může obsahovat i otvory.
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Obrázek 3.1 – Newtonova iterační metoda
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3.1.3 Metoda kone čných prvk ů

K řešení lineární parciální diferenciální rovnice druhého řádu (Poissonova) definované výrazem
(3.3) je užito metody konečných prvků.

∂2u

∂x2+
∂2u

∂ y2=� f (x , y) (3.3)

kde
∂2u
∂ x2 +

∂2u
∂ y2 je Laplaceův operátor ∆.

Vzhledem k tomu, že později bude touto rovnicí řešeno teplotní pole po průřezu, je uvedená rovnice
dvoudimenzionální a bude uveden popis pro plošné rovinné prvky.

Typy prvk ů

Pro řešení teplotního pole jsou použity tří a čtyř uzlové izoparametrické prvky (obrázek 3.2) 
s lineárními interpolačními funkcemi pro trojúhelník – rovnice (3.4) a pro čtyřúhelník – rovnice
(3.5). Lineární tvarové funkce jsou pro daný problém dostačující.

N1=1.0�ζ�η
N2=ζ
N3=η

(3.4)
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Obrázek 3.2 – Oblast Ω a její orientovaná hranice c
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N1=0.25(1+ζ )(1+η)
N2=0.25(1�ζ )(1+η )
N3=0.25(1�ζ )(1�η )
N4=0.25(1+ζ )(1�η )

(3.5)

Výpočet matice „tuhosti“1 je odvozen analyticky pro trojúhelníkové prvky. Pro čtyřúhelníkové 
prvky se počítá numerickou integrací za použití Gaussovy integrační formule, která se pro 
izoparametrické prvky používá nejčastěji.

Řešení soustavy rovnic

Po sestavení matice tuhosti a vektoru zatížení dostaneme lineární soustavu rovnic (3.6). 
Předpokládáme, že matice tuhosti F je symetrická a soustava má řešení. K řešení soustavy rovnic 
může být použita Gaussova eliminace s částečným výběrem hlavních prvků (zaručila by řešení 
i v případě, že by matice nebyla pozitivně definitní), nebo lze použít libovolnou metodu pro řešení 
soustavy s řídkou maticí, například LU rozklad.

K T= f (3.6)

3.1.4 Počáteční úloha

K řešení počáteční úlohy (časová diskretizace) parabolické rovnice (3.7) lze využít Eulerovu 
metodu explicitní nebo implicitní, případně Cranc-Nicholsonovo schema, viz [15]. Jednotlivé 
postupy budou ukázány pro větší názornost a přehlednost společně s řešením Poissonovy rovnice 

1 Pojmenování matice tuhosti vychází ze stavební praxe, kde tato matice symbolizuje tuhost konstrukce. Při obecném
řešení může mít matice jiné názvosloví, např. u vedení tepla je to matice vodivosti, u vedení vlhkosti matice 
difuzivity
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Obrázek 3.3 – Transformace prvku na jednotkový
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metodou sítí (metoda konečných diferencí).

∂u
∂ t

=D
∂2u

∂ x2 , (3.7)

kde
u je spojitá funkce závislá na času a prostorových souřadnicích a
D je konstanta.

Explicitní metodou, viz obrázek 3.4 (a), se vyjádří přibližná hodnota u v uzlu pravoúhlé sítě 
výrazem

u j
n+1=u j

n+D τ
h2 (u j +1

n �2u j
n+u j�1

n ) , (3.8)

kde
τ je časový krok a
h je prostorový krok.

Zjednodušeně lze rovnici (3.8) zapsat:

yn+1=yn+τ ⋅yn . (3.9)

Explicitní metoda je přímé vyjádření hodnot v následujících časových uzlech. Tato metoda je 
podmínečně stabilní, vyžaduje dostatečně malý časový krok.

Implicitní Eulerova metoda je odvozena ze známosti okolních prostorových hodnot v právě řešeném
časovém uzlu, jak je vidět na obrázku 3.4 (b). Metoda je nepodmíněně stabilní a lze tedy 
diskretizovat s většími kroky. Dostaneme soustavu lineárních rovnic

[
1+2α �α

�α 1+2α �α

�α 1+2α

⋱

1+2α �α

�α 1+2α
] [

u0
n+1

u1
n+1

u2
n+1

⋮

u j�1
n+1

u j
n+1

]=[
u0

n

u1
n

u2
n

⋮

u j�1
n

u j
n
] , (3.10)

kde
α = D τ / h2.

Soustavu (3.10) můžeme zapsat rovnicí:

yn+1=yn+τ ⋅yn+1 . (3.11)
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Crank-Nicolsonova metoda spojuje obě Eulerovy metody a aproximuje hodnoty do soustavy 
lineárních rovnic, viz obrázek 3.4 (c):

[
1+α �α /2

�α /2 1+α

�α /2 1+α

⋱
][

u0
n+1

u1
n+1

u2
n+1

⋮
]=[

u0
n+α /2(u1

n�2u0
n)

u1
n+α /2(u2

n�2u1
n+u0

n)

u2
n+α /2(u3

n�2u2
n+u1

n)

⋮
] . (3.12)

Crank-Nicolsonova metoda je také nepodmíněně stabilní, ale oproti Eulerově implicitní metodě je 
přesnější při téměř stejné časové náročnosti.

Přehledněji lze maticový zápis (3.12) vyjádřit:

yn+1=yn+τ /2 ⋅( yn+1+ yn) . (3.13)

Výše uvedené metody lze zobecnit a řídit jejich míru pomocí parametru τ, který má hodnotu 0,0 pro
Eulerovu explicitní, 1,0 pro Eulerovu implicitní a 0,5 pro lichoběžníkovou metodu (zde τ má jiný 
význam než v předchozím textu).

r (t)=τ r i+(1�τ )r i�1. (3.14)

3.2 Analýza betonového pr ůřezu

3.2.1 Nalezení odezvy pr ůřezu

Při výpočtu odezvy betonového průřezu na vnitřní síly způsobené vnějším zatížením je zapotřebí 
integrovat napětí v závislosti na poměrném přetvoření. Předpokládáme, že přetvoření je rovinné 
(splňuje tedy Bernoulli-Navierovu hypotézu). K řešení tohoto problému bylo využito Greenovy 
věty uvedené v odstavci 3.1 a postupu uvedeného v [16]. K urychlení výpočtu byl odvozen postup 
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Obrázek 3.4 – Schemata pro řešení parabolické rovnice, převzato z [15]
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pro konkrétní typy pracovních diagramů:

• Pro parabolicko-rektangulární pracovní diagram betonu pro navrhování průřezů (dle 
ČSN EN 1992-1-1 [17]) pro betony do třídy C50/60, tj. kdy exponent parabolické části 
funkce pracovního diagramu má hodnotu 2,0.

• Pro pracovní diagram betonářské, případně předpínací výztuže, který má tvar bilineární 
s možným zpevněním.

Odvození je uvedeno v příloze  A. Obecný pracovní diagram lze použít ve tvaru polygonu, přičemž 
je požadována spojitost první derivace, tj. nesmí existovat dvě různé hodnoty napětí pro jedno 
přetvoření za sebou.

K samotnému nalezení rovnováhy vyztuženého průřezu je použita Newtonova iterační metoda.

3.2.2 Přetvo ření průřezu

V důsledku různého stáří a složení betonu dostaneme na každé fázi průřezu jinou hodnotu 
poměrného přetvoření (způsobenou smršťováním, dotvarováním a postupným vznikem fází 
průřezu). Kvůli tomu nastává mezi jednotlivými fázemi průřezu nespojitost přetvoření a průřez 
zůstává rovinným pouze na úrovni jeho jednotlivých fází, jak je zřejmé z obrázku 3.6. Tento fakt 
ovšem brání původnímu předpokladu, že pro statickou analýzu konstrukce bude dostačující pouze 
jeden prutový prvek pro celý průřez, jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly 3. Řešení lze nalézt buď 
pomocí deformačního zatížení nebo pomocí silového zatížení (relaxační metoda), jak je uvedeno 
v [14]. Výpočet deformační metodou bude popsán na jednoduchém příkladu.

Mějme dvě části průřezu. Každá je zatížena osovým poměrným přetvořením – zkrácením – 
označeným ∆ε1

nm a ∆ε2
nm . Najdeme ekvivalentní silový účinek na každé části, tyto síly sečteme, 

zatížíme jimi průřez a najdeme jeho odezvu, tedy výslednou rovinu přetvoření ∆εtot .

Platí

∆εtot=∆εnm+∆εm , (3.15)

kde
∆εtot je celkové poměrné přetvoření působící na prutový prvek,
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∆εnm je nemechanické poměrné přetvoření na fázích průřezu a
∆εm je mechanické poměrné přetvoření (pružné i nepružné) na fázích průřezu.

Takto získaným celkovým přetvořením můžeme zatížit příslušný konečný prvek. V průřezu ovšem 
zůstávají nevyrovnané síly, respektive v našem případě, roviny přetvoření, které nazveme∆ε1

m

a ∆ε2
m .

Tato přetvoření musí být uchována pro další výpočet – jednak bude konstrukce od tohoto účinku 
dotvarovat a jednak bude použit při následném posouzení průřezu na mezní stav únosnosti 
a použitelnosti.

Na obrázku 3.7 je znázorněno zatížení jednoose – symetrického průřezu, kdy je opět každá jeho část
namáhána rozdílným nemechanickým přetvořením. To v konečném důsledku vyvodí nejen osové 
přetvoření, ale rovněž přetvoření křivostí. Takže prut bude ohýbán, dovolí-li mu to jeho okrajové 
podmínky.
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3.2.3 Účinný pr ůřez

Pokud je překročena pevnost betonu v tahu, dojde ke vzniku a následnému rozvoji trhlin v tažené 
části průřezu. Od tohoto okamžiku jsou tahové síly přenášeny výztuží. V závislosti na velikosti 
trhliny dochází ke zmenšení ohybové tuhosti, čímž se zvyšuje průhyb konstrukce.

Zahrneme-li účinné průřezové charakteristiky do statické analýzy konstrukce, získáme přesnější 
informace o deformaci konstrukce a redistribuci vnitřních sil způsobené trhlinami například nad 
podporou spojitého nosníku.

3.3 Výpočtové pracovní diagramy
Při statické analýze vstupují do řešiče konečných prvků materiálové vlastnosti průřezu, zejména 
modul pružnosti. Při lineární statické analýze betonových konstrukcí se počítá se sečnovým 
modulem pružnosti Ecm, uvažovaným ve 28 dnech stáří betonu. Při výpočtu účinků dotvarování se 
vychází z tečnového modulu pružnosti Ec, jak uvádí norma EN 1992-1-1 [17], viz výraz (3.16). 
Vnitřní síly tedy vychází z tečnového modulu pružnosti, ale při posouzení mezního stavu průřezu je 
uvažován modul sečnový. Zde narážíme na první problém. Další úskalí znamená pružno-plastický 
návrhový pracovní diagram, kdy vnitřní síly jsou spočteny Hookovou teorií a úroveň lineárního 
napětí může převyšovat pevnost materiálu, jak je schematicky naznačeno na obrázku 3.8 (a). Oba 
problémy lze řešit pomocí nepřenesených napětí [14], kdy se tato napětí uváží jako přidané zatížení 
při posouzení průřezu (obrázek 3.8 (b)).

Ec=1,05Ecm . (3.16)

strana 25



Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty

V případě nelineárního pracovního diagramu lze postupovat podle metody uvedené v [18], kdy je 
statická analýza provedena s průměrnými hodnotami materiálových vlastností, přičemž je potřeba je
upravit (snížit) ekvivalentním součinitelem spolehlivosti γO' = 1,27.

Pak musí být splněna podmínka spolehlivosti:

E {γ GG ;γ P P ;γ QψQ }⩽ 1
γ O'

R{1,1
γ s
γ c

f ck ; 1,1 f yk ;1,1 f pk}, (3.17)

kde
γc a γs jsou dílčí součinitele bezpečnosti materiálu.

3.4 Účinky p ředpětí
Účinky předpětí jsou do výpočtového modelu zavedeny pomocí ekvivalentního silového zatížení. 
To je sestaveno ze známé geometrie kabelu a jeho napětí při zakotvení (tj. po krátkodobých 
ztrátách).

Pro předem předpjaté kabely by měly být k určení napětí při zakotvení uvažovány tyto ztráty:

• Ztráta pružným přetvořením a změnou teploty napínacího zařízení.

• Ztráta relaxací předpínacích lan do okamžiku jejich uvolnění a zakotvení.

U dodatečně předpjatých kabelů to jsou potom ztráty:

• Třením (úhlová změna geometrie kabelu a nezamýšlená změna geometrie kabelu v přímém 
úseku).

• Ztráta relaxací do okamžiku zakotvení.

• Pokles napětí vlivem pokluzu kotevního kuželu.

• Případně, je-li modelováno více kabelů v jednom zatěžovacím stavu, ztráta postupným 
napínáním.
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Ztráta pružným přetvořením předem předpjatého dílce je zohledněna přímo v řešené metodě, 
protože jednotlivá lana jsou již v okamžiku vnesení napětí do konstrukce její součástí (tj. jsou 
v matici tuhosti) a podílí se na deformaci způsobené předpětím. U dodatečného předpínání jsou 
kabely „instalovány“ do modelu až těsně za okamžikem vnesení předpětí, jak je uvedeno v [14]. 
Kabel se tak nepodílí na přenesení předpínací síly (v našem případě způsobené ekvivalentním 
zatížením) v okamžiku předpínání a není tedy v matici tuhosti průřezu.

Pokles napětí v kabelu vlivem dlouhodobých ztrát je ve výpočtu plně zahrnut a podrobně je popsán 
v odstavci 4.3 na straně 41.

Ekvivalentní zatížení

Ekvivalentní zatížení je rovnovážná soustava sil popisujících účinek předpínacího kabelu na tu část 
konstrukce, se kterou spolupůsobí. Toto zatížení je definováno silami v místě kotev, silami 
způsobenými úbytkem předpětí po délce kabelu a radiálními silami v místech změny geometrie 
kabelu, viz obrázek 3.10.
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3.5 Statická analýza konstrukce
Pro statickou analýzu lze s výhodou použít lineární analýzu v každém časovém okamžiku změny 
konstrukce (fáze výstavby), která bude později doplněna o časovou závislost.

Výpočtový model pro statickou analýzu konstrukce je sestaven z prutových prvků v prostoru.

V rámci práce byl použit řešič konečných prvků K2 solver2. V řešiči jsou využívány jednoduché 
prutové prvky se dvěma uzly a šesti stupni volnosti. Každý prvek má po délce konstantní tuhosti, 
viz obrázek 5.5.

2 MKP řešič firmy IDEA RS, s. r. o. vytvořený kolektivem autorů pod vedením Ing. Jaromíra Kabeláče
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Zatížení smršťováním a dotvarováním betonu mají povahu deformačního zatížení. Je tedy nutné mít
možnost zatížit konečný prvek poměrným přetvořením (osovým zkrácením/prodloužením 
a natočením), které má po délce prvku alespoň lineární průběh.

K2 solver podporuje pouze silové zatížení prutů, bylo tedy třeba převést deformační zatížení na 
silové a poté upravit výsledky vnitřních sil.
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Podle [19] jsou určeny ekvivalentní síly deformačního zatížení εx, které má lineární průběh po délce
prutu L, jak je uvedeno na obrázku Error: Reference source not found. Zcela analogicky lze získat 
ekvivalentní momenty deformačního zatížení εy, resp. εz (poměrné natočení – křivost) pouhou 
záměnou osové tuhosti EA za ohybovou tuhost EIy, resp. EIz.

X ab=�E Aε xa

Xba=+E Aε xb

x=
E A
L (ε xa�ε xb )=

�X ab+Xba

L
.

(3.18)

S náhradním silovým zatížením je provedena analýza řešičem konečných prvků a úprava vnitřních 
sil, kdy je v každém výsledkovém řezu odečtena interpolovaná hodnota silového zatížení

F (dx)=
dx
L

F ba+(dx
L
�1)F ab. (3.19)
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Obrázek 3.13 – Náhrada deformačního zatížení silovým
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4 Analýza betonových konstrukcí v pr ůběhu životnosti
Každá konstrukce prochází během své životnosti několika fázemi. Výrobou, montáží, provozem 
a likvidací konstrukce. Nás zajímají především první tři fáze životnosti konstrukce, kdy nesmí dojít 
k její havárii, a je proto nutné postihnout jednotlivé mezní stavy v jednotlivých fázích. V případě 
betonových konstrukcí nelze jednotlivé fáze od sebe oddělit z důvodu reologických účinků, a je 
proto nutné provést spojitou analýzu konstrukce v závislosti na čase.

Výrobní fází je u monolitických částí konstrukce myšlena jejich betonáž a případně jejich 
předepnutí. U prefabrikovaných dílců se jedná o jejich výrobu mimo staveniště (včetně jejich 
případného předepnutí).

V montážní fázi jsou prefabrikované dílce transportovány z výrobny, osazeny do konstrukce 
a zmonolitněny. V tento okamžik dochází obvykle ke změně jejich podepření.

V provozní části se změna statického systému konstrukce většinou nepředpokládá, nicméně 
v průběhu životnosti může dojít k rekonstrukci konstrukce, kdy jsou instalovány dočasné podpory, 
může být odstraněna část konstrukce a nahrazena novou.

4.1 Teplota
Vliv teploty konstrukce nelze při její analýze zanedbat, protože v ní vyvolává velká napětí [20],
[21]. Teplota se mění již od samého vzniku betonové směsi, kdy vzniká teplo chemickým procesem 
hydratace cementu. Dále je pak konstrukce zahřívána slunečním zářením nebo naopak ochlazována 
pod bod mrazu v zimních měsících. V neposlední řadě může být pro konstrukci mezní stav při 
vzniku požáru, kdy je docíleno extrémních teplot, při kterých nejenže beton ztrácí svoji únosnost, 
ale dochází k velkým objemovým změnám s následným odprýskáním povrchové vrstvy betonu 
a z toho vyplývající změnou průřezu.

Běžné teplotní rozdíly povrchů konstrukce lze řešit na úrovni teplotního zatížení konstrukce jako 
celku při statické analýze. Hydratační teplo a teplo způsobené požárem je vhodné řešit detailněji 
jako nestacionární úlohu teplotního pole po průřezu.

4.1.1 Obecné principy a p ředpoklady

Pro přenos tepla vedením nebo pro vedení vlhkosti bude dále řešena nestacionární3 diferenciální 
(difúzní) rovnice. V zobecněném tvaru to je parabolická (Laplaceova nebo Poissonova) rovnice

D⋅∆ f =
∂ f
∂ t

, (4.1)

kde
D je obecná nebo konstantní funkce vodivosti nebo propustnosti,

∆ f =
∂2 f

∂ x2 +
∂2 f

∂ y2+
∂2 f

∂ z2 je gradient vyšetřované funkce f = f(x, y, z, t) a

t je časová proměnná.

Jedná se tedy o smíšený problém počáteční a okrajové úlohy.

Pro stacionární vedení (řešení je nezávislé na čase) získáme rovnici

3 Nestacionární nebo též transientní – časově závislý děj
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∆ f =0. (4.2)

Pro kompletnost úlohy je třeba znát okrajovou a pro nestacionární úlohu ještě počáteční podmínku. 
Okrajová podmínka je definována na hranici tělesa pro všechna(x , y , z)∈Γ ,

f (x , y ,z , t )=g1(x , y , z , t ) /Γ 1 (4.3)

∂ f
∂n

( x , y , z , t)=g2( x , y , z , t) /Γ 2 (4.4)

α f (x , y , z , t)+β ∂ f
∂n

(z , y , z ,t)=g3( x , y , z ,t) /Γ 3 , (4.5)

kde
g1, g2, g3, α a β jsou známé funkce a musí být splněna podmínkaΓ 1∩Γ 2∩Γ 3=Γ .

Výraz (4.3) definuje Dirichletovu okrajovou podmínku, výraz (4.4) Neumannovu podmínku a výraz
(4.5) Newtonovu okrajovou podmínku.

Počáteční podmínka

f (x , y ,z,0)= p(x , y , z) (4.6)

popisuje funkční hodnoty v elementu v čase 0.

4.1.2 Metody řešení

Analytické řešení tohoto typu rovnic je velmi složité a v mnoha případech jej ani nelze najít.

Je tedy na místě použít numerické metody, které konvergují ke správnému řešení při dodržení 
předpokladů pro řešitelnost.

Pro numerické řešení počátečních úloh máme k dispozici:

• Jednokrokové metody (Eulerova metoda, Runge – Kutta).

• Vícekrokové metody (metody prediktor – korektor).

Okrajové úlohy řešíme:

• Převodem na počáteční úlohu.

• Diferenční metodou (metoda konečných diferencí, metoda integrálních identit).

• Metodami Galerkinova typu (Galerkinova metoda, Ritzova metoda).

• Metodou konečných prvků.

Všechny metody nám poskytují diskrétní řešení na vyšetřované oblasti.
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4.1.3 Vedení tepla

Průběh teploty, ať již od vlivu okolní teploty nebo tepla vznikajícího uvnitř objemu, je nelineární, 
zvláště u masivních celků.

Přenos tepla (teploty) v konstrukci lze vyjádřit pomocí diferenciální rovnice energie nebo také 
rovnice tepelné difúze.

Energetická bilance pro objemový element dle [22]:

Tepelný tok
vstupující

do elementu
+

tepelná energie
generovaná
v elementu

=
změna vnitřní

energie elementu
(akumulace)

+
tepelný tok
vystupující
z elementu.

Pro odvození rovnice energie je třeba znát Fourierův zákon pro měrný tepelný tok

⃗̇q=�λ gradT , (4.7)

který má tři vektorové složky ve směru osy x resp. y resp. z

q̇x=�λ x
∂T
∂ x

. (4.8)

Po dosazení Fourierova zákona do rovnice energetické bilance získáme diferenciální rovnici energie
pro nestacionární vedení tepla

∂
∂x(λ x

∂T
∂ x )+ ∂

∂ y(λ y
∂T
∂ y )+ ∂

∂ z(λ z
∂T
∂ z)+Qzdroj=ρ c

∂T
∂ t

, (4.9)

kde
T je teplota, T = T(x, y, z) [K],
λ je měrná tepelná vodivost [W m-1 K -1],
Qzdroj je tepelný tok generovaný v elementu [W m-3],
ρ je objemová hmotnost elementu [kg m-3] a
c je měrná tepelná kapacita [J kg-1 K-1].

Vliv okolní teploty

Vliv okolní teploty je ve výpočtovém modelu zohledněn okrajovou podmínkou [23]

λ ∂T
∂n

=hT [T�(T o+∆To)] , (4.10)

kde
∂T
∂n

je derivace teploty na povrchu ve směru vnější normály,

hT je součinitel přestupu tepla na povrchu tělesa,
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To je okolní teplota prostředí a
∆To je změna teploty nahrazující vliv záření.

Hydratace cementu

Funkce tepla generovaného při hydrataci cementu je závislá na složení cementu. Časový průběh je 
nám známý a máme k dispozici sadu laboratorně měřených hodnot. Dle [24] se hydratační teplo 
q(t) vyvíjí při teplotě 20°C na základě vztahu

q(t )=q1e�α t+q2e�β t+q3e
�γ t , (4.11)

kde jednotlivé sčítance hydratačního tepla závisí na složkách cementu, q1 na C3S + C4AF, q2 na C2S 
a q3 na C3A. Koeficienty α, β, γ popisují rychlost vývinu tepla. Pro teplotu prostředí jinou než 20°C 
je potřeba vyčíslit efektivní stáří te pro čas t.

Vliv zá ření

Ve stavební praxi se jedná především o sluneční záření. Jeho vliv je možné zohlednit dvěma 
způsoby.

● Fiktivní navýšení okolní teploty ovzduší. Vzorce pro výpočet lze najít v [23]. Jsou zde 
uvedeny dva předpisy, pro horní povrchy (vystavené přímému záření) a pro povrchy 
chráněné před sluncem.

● Přímý výpočet vlivu záření ve výpočtovém modelu, kdy se aplikuje radiace G [W m-2] na 
povrch. Zde ale nesmí být opomenuty denní a roční cykly záření a musí být zohledněny 
v časové analýze. Velikost radiace je též nutno upravit o materiálovou konstantu pro každý 
povrch.

V rámci této práce budou zkoušeny a porovnávány obě varianty.

Vlastní řešení vedení tepla

V rámci této disertační práce byl odvozen dle výše uvedených postupů konečný prvek a zpracován 
algoritmus přenosu tepla vedením, viz obrázek 4.1. K řešení problému vedení tepla byla použita 
metoda konečných prvků popsaná v odstavci 3.1.3 a řešení počáteční úlohy zmíněné v odstavci
3.1.4. Úloha byla řešena jako rovinná v kartézském souřadném systému.

Výsledky byly verifikovány pomocí programu Ansys [25].

strana 34



Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty

4.2 Reologické modely betonu
Reologie popisuje časově závislý vztah napětí a deformace materiálu. Tento děj nastává jak 
v kapalných, tak v pevných látkách.

V této práci bude upřena pozornost na reologii betonu a předpínací oceli. U betonu se jedná 
o smršťování a dotvarování a u předpínací oceli o dotvarování, resp. relaxaci.

4.2.1 Smrš ťování

Smršťování, které nastává v důsledku vysychání, je reologický proces, při kterém dochází k úbytku 
vody obsažené v betonové směsi, a to vypařováním do okolí nebo chemickým vázáním s cementem 
(hydratací). Jeho velikost v daném místě tedy ovlivňuje teplota, vlhkost a složení betonové směsi. 
Tento jev nastává pouze u porézních materiálů.

Při smršťování tedy dochází k objemovým změnám a změnám napjatosti tělesa [14].

Z toho plyne, že znalost teplotního a vlhkostního pole na vyšetřované oblasti umožní spočítat 
velikost smrštění podle některého známého vztahu, např. model B3 [12], CEB-FIP [26], atd.

Rovnice vedení vlhkosti (4.12) v porézním materiálu odpovídá formálně rovnici (3.7) [27].
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Obrázek 4.1 – Příklad stacionárního teplotního pole – verifikace vlastních výsledků

Obrázek 4.2 – Průběh vlhkosti a smršťování po výšce příčného řezu, převzato z [14]
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∂C
∂ t

=D(C)(∂
2C

∂ x2 +
∂2C

∂ y2+
∂2C

∂ z2 ), (4.12)

kde
C=C(x, y, z, t) je funkce vlhkosti a
D(C) je propustnost vlhkosti v betonu, která je obecně funkcí vlhkosti a teploty.

Okrajová podmínka je ve tvaru

D(C)
∂C
∂n

=h fc (Ce�Cs) , (4.13)

kde
n je směr vnější normály,
hfc je konvekční součinitel přestupu,
Ce je obsah vlhkosti na povrchu elementu a
Cs je relativní vlhkost okolí na hranici.

Počáteční podmínka je nám známa z receptury betonové směsi. Lze předpokládat, že záměsová 
voda bude rovnoměrně rozložena v objemu. Při ukládání a vibrování sice dochází k nežádanému 
sedání pevných částí směsi, ale považujeme tento vliv za zanedbatelný.

Difuzní koeficient D(C) (v dřívější literatuře značen C) je silně rostoucí pro relativní vlhkost 
60 – 80 %, viz obrázek 4.3. Výpočet vedení vlhkosti může být proto nestabilní a je třeba si to 
uvědomit při vyhodnocování výsledků. Jak bylo uvedeno výše, je tento koeficient závislý na 
vlhkosti. Bažant uvádí v [28] rovnici, kde se mocnina vlhkosti pohybuje v rozmezí 6 – 16. 
Prof. Mejzlík ve své práci [24] hledá takový konstantní fiktivní koeficient difuze, kdy bude výpočet 
smrštění odpovídat výpočtu smrštění dle různých (normových) předpisů.
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Pro výpočet velikosti smrštění může být použito přírůstkové nebo rychlostní formulace. 
Přírůstkovou metodu využívá např. [27], [12] a bude dále využita v této práci. Princip spočívá ve 
znalosti změny vlhkosti a aplikaci této hodnoty ve vztahu pro výpočet smrštění.

Autoři [27] vyvinuli a odzkoušeli měřením empirickou materiálovou vlastnost, kterou nazvali 
součinitel vlhkostní kontrakce (coefficient of moisture contraction) αhygro.

Použitím vztahu

ε c
sh=α hygro∆M , (4.14)

kde ∆M je procentuální úbytek vlhkosti, lze spočítat přetvoření od smrštění ε c
sh .

Tento koeficient je ale možné bez újmy nahradit vztahem deklarovaným prof. Bažantem.

Standardizované p ředpisy

Jak je uvedeno výše, smršťování se dělí na autogenní a smršťování od vysýchání. Výpočet se 
obvykle provádí podle standardizovaných předpisů (CEB-FIP, model B3 atd.), které jsou potom 
převzaty a upraveny do jednotlivých normových předpisů. Tyto modely uvažují průměrné vlastnosti
příčného řezu a lze jimi nahradit výše popsané metody. Budou proto použity pro další analýzu 
účinků smršťování.

Na obrázku 4.4 je porovnání přetvoření smršťováním předpisů CEB-FIP Model Code 1990 [26], 
respektive Model Code 2010 [29], model B3 [12], EN 1992-1-1 [17] a ČSN 73 6207 [30]. Je 
porovnán účinek smrštění betonu s charakteristickou pevností fck = 35 MPa, rychle tuhnoucím 
cementem a při relativní vlhkosti 70% a dobou ošetřování 5 dní. Pro model B3 je potřeba znát ještě 
složení betonové směsi (hmotnost cementu, vody a kameniva – 500 kg, 200 kg, 1760 kg).

Z grafu je zřejmé, že největší hodnota smršťování na konci životnosti je dle modelu B3, ale je nutné
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Obrázek 4.3 – Součinitel difuze C v závislosti na vlhkosti H, převzato z [28]



Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty

poznamenat, že tento model je citlivý na složení betonové směsi, které v ostatních modelech nehraje
žádnou roli. V počátečním stádiu tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi vykazuje největší nárůst 
přetvoření smršťováním model podle Eurokódu. Příčinou je vliv autogenního smršťování, kdy již 
v okamžiku ukončení ošetřování betonu má nenulovou hodnotu, viz obrázek 4.5, kde je časová osa 
v logaritmickém měřítku pro detailnější zobrazení.
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Obrázek 4.4 – Porovnání modelů smršťování
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4.2.2 Dotvarování

Beton je viskoplastický materiál, u kterého dochází k dotvarování. Celkové přetvoření od 
dotvarování v čase je sumace funkce dotvarování přes čas. Počítá se pomocí součinitele dotvarování
φ(t), který se limitně blíží ke konečné hodnotě v čase nekonečno a udává míru přetvoření při napětí.
Ve výpočtu se také zohledňuje stárnutí betonu, kdy roste jeho modul pružnosti v čase. Základní 
rovnici poměrného přetvoření dotvarovánímε c

cr lze napsat:

ε c
cr=∫

t0

t σc( t)

Ec(t )
∂ϕ (t )
∂ t

d t (4.15)

kde
σc(t) je napětí od mechanických účinků,
E(t) je modul pružnosti ve vyšetřovaném čase a
t0 je čas počátku zatížení.

Porovnání model ů pro dotvarování betonu

Pro porovnání dotvarování byl použit stejný průřez a materiál jako u smršťování a zatížení bylo 
aplikováno v době 28 dní.

Na obrázku 4.6 je vidět, že porovnávané modely mají podobnou tendenci vývoje dotvarování v čase
a největší hodnoty je opět docíleno u nejkomplexnějšího modelu B3.
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Obrázek 4.6 – Porovnání modelů dotvarování betonu
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Na závěr byly porovnávány různé reologické modely pro smršťování a dotvarování betonu včetně 
stárnutí materiálu, viz obrázek 4.8. Porovnány jsou modely podle normy ČSN EN 1992-1-1 [17] 
a podle B3 [12]. Umodelu B3 byl také porovnáván vliv vodního součinitele na přetvoření 
od smršťování a dotvarování. Bylo uvažováno s vodním součinitelem 0,436 v první variantě a ve 
druhé variantě je uvažováno s vodním součinitelem 0,64, kde je zahrnut možný vliv plastifikátorů, 
které ovlivňují konzistenci betonové směsi a také rychlost tvrdnutí.
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Obrázek 4.7 – Porovnání modelů dotvarování betonu v logaritmickém měřítku
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Obrázek 4.8 – Porovnání reologických modelů
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Nelineární dotvarování

Při působícím napětí vyšším než jistá část pevnosti betonu v tlaku se má uvažovat nelineární 
dotvarování z důvodu možného vzniku mikrotrhlin. Tento stav může obvykle nastat u předpínaných
konstrukcí v době předpínání, zejména u předem předpjatých dílců. Mez, do které je možné 
uvažovat dotvarování lineárně, je v každém modelu uvedena různě. Například CEB-FIP definuje 
interval 0,4 fcm(t0) < |σc| < 0,6 fcm(t0), ve kterém se má uvažovat nelineární součinitel dotvarování, 
ČSN EN 1992-1-1 určuje pouze dolní mez, a to 0,45 fck(t0), od které se má uvažovat nelineární 
dotvarování.

Výraz pro výpočet součinitele dotvarování při vysokém napětí podle [14] je:

ϕ nl(t , t 0)=ϕ (t ,t0)exp(1,5(kσ�0,45)) , (4.16)

kde
kσ je poměr σc / fck(t0).

Pro zjednodušení lze, vzhledem k malé křivosti funkce (4.16), nahradit exponenciální průběh 
lineárním.

4.3 Dlouhodobé ztráty v p ředpínací výztuži
V průběhu užívání konstrukce dochází v předpínací výztuži k poklesu napětí při konstantním 
přetvoření vlivem relaxace. Velikost relaxace je závislá na typu materiálu pro předpínací výztuž a na
právě působícím napětí. Velikost této ztráty lze vyčíslit například dle vzorce uvedeného v normě 
ČSN EN 1992-1-1 [17].

∆σ pr=k1ρ 1000e
k2µ( t

1000)
0,75(1�µ )

10�5σ pi , (4.17)

kde
k1 a k2 jsou koeficienty závislé na třídě relaxačního chování pro dráty a lana,
ρ1000 je ztráta relaxací 1000 hodin po napnutí,
σpi je právě působící napětí a
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µ = σAl / fpk, kde σAl uvažujeme hodnotou σpi.

Ze vztahu (4.17) je tedy zřejmé, že konečná relaxace závisí na vývoji napětí v předpínací výztuži, 
které se mění se změnou zatížení na konstrukci, vlivem smršťování a dotvarování betonu a vlivem 
samotné relaxace výztuže.

V rámci práce byl zvolen zjednodušený přístup k výpočtu dlouhodobé ztráty relaxací tak, že se 
odhadnou dlouhodobé ztráty pro t = 500000 hodin, jak doporučuje norma, odečte se již proběhlá 
relaxace do okamžiku zakotvení a tento zbytek je logaritmicky rozprostřen do všech následujících 
časových intervalů, jak je vidět na obrázku 4.10.

4.4 Fáze výstavby
Pokud se při výstavbě mění konstrukční systém nebo zatížení, je důležité zohlednit tyto změny při 
statické analýze. Přitom se nemusí jednat pouze o výstavbu, ale lze modelovat předpínání 
prefabrikovaných dílců, jejich uložení na skládce a transport na stavbu, kdy projektant musí vhodně 
navrhnout umístění podpor. Při výstavbě můžeme modelovat konstrukci již od okamžiku betonáže 
do bednění, jeho následné odstranění a tedy, pro konstrukci, vznik finálních podpor, dodatečně 
předpjaté kabely a další.

Při některých změnách výpočetního modelu konstrukce je potřeba na tyto změny reagovat. Jedná se
zejména o odebírání podpor a prutů a vznik vnitřních kloubů, což je, v případě betonových 
konstrukcí, spíše jen teoretická vlastnost modelu.

Odebírání podpor

Pokud je odstraněna v některé fázi podpora, je nutné zatížit konstrukci na její pozici opačným 
silovým účinkem k reakci odstraňované podpory, a to od všech zatížení, která se na reakci podílejí. 
Je zde třeba dát pozor na opakované odstranění téže podpory, aby nedošlo k zatížení hodnotou 
reakce, kterou podpora měla při předchozím odstraňování, ale pouze jejím přírůstkem.
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Obrázek 4.10 – Úbytek napětí v předpínací výztuži vlivem relaxace
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Odebírání prut ů

Při odebírání prutů je také potřeba zatížit okolní prvky v místě kontaktu opačnou hodnotou 
vnitřních sil v daném řezu.

Postupn ě budovaný pr ůřez

Další změna v konstrukci, která často nastává, je změna průřezu. Jedná se o spřažené průřezy (beton
– beton, ocel – beton, dřevo – beton), kdy jsou jednotlivé fáze průřezu postupně budované. Dále 
budou uváděny postupy výpočtu pro spřažení beton – beton.

V důsledku postupného vzniku jednotlivých fází průřezu dochází k nespojitosti přetvoření na styku 
dvou fází (pracovní spára). Při předpokladu lineárních pracovních diagramů všech materiálů stačí 
uvažovat v jednotlivých fázích výpočtu pouze přírůstek zatížení pro stanovení odezvy průřezu, 
tj. k nalezení roviny přetvoření, viz obrázek 4.13. Toto přetvoření není závislé na již realizovaném 
přetvoření – napjatosti.
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Obrázek 4.11 – Odstranění podpor
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V případě nelineárního pracovního diagramu nelze uplatnit princip superpozice a je nezbytné si 
pamatovat historii všech zatížení. Při výpočtu každé další fáze jsou předchozí přírůstky stálých 
přetvoření aplikovány na průřez jako jeho počáteční přetvoření [31] a [14]. Na obrázku 4.14 (b) je 
vidět počáteční přetvoření první fáze průřezu∆ε c,2

ini a tomu odpovídající napjatost v betonu, resp. ve
výztuži, viz část obrázku (c) resp. (d). Na pracovním diagramu je znázorněna dostupná kapacita 
materiálu pro další přitížení, jak od stálých, tak proměnných zatížení.
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V případě jednoduchého betonového průřezu namáhaného osovým a ohybovým zatížením jsou 
extrémně namáhaná vlákna vždy na jeho okraji. Na uvedeném obrázku 4.14 je patrné, že v případě 
spřaženého průřezu může dojít k porušení v některém z jeho vnitřních vláken, například drcením 
betonu. Tento stav lze postihnout pouze výše popsanou metodou počátečních přetvoření průřezu.

4.5 Časová analýza
Řešení konstrukce v závislosti na čase přináší do výpočetního modelu další rozměr. Definujeme 
časové okamžiky, kdy dochází k náhlé změně zatížení konstrukce nebo dochází ke změně jejího 
statického působení. Ostatní časově závislé jevy jsou v čase spojité.

Na obrázku 4.15 je zobrazena odezva konstrukce na reologické účinky a zatížení v závislosti na 
čase. Po betonáži, kdy je konstrukce nezatížena, se projeví pouze účinek smršťování, v grafu 
značeno jako ∆εr, 0-1, tedy přírůstek přetvoření od reologických účinků v časovém intervalu 0 – 1. 
V dalším časovém uzlu č. 1 dojde k přitížení konstrukce vnějším zatížením a to se projeví odezvou 
konstrukce, která je značena jako ∆εel, 1. Pro lepší znázornění je uvažováno pouze pružné chování 
materiálu. Vnější zatížení uvažujeme zatížení teplotní změnou, předepnutí konstrukce, odstranění 
bednění, apod. Následuje reologický účinek, kde je zahrnuto smršťování a dotvarování betonu 
a také relaxace předpínací výztuže. Další vývoj odezvy konstrukce je zřejmý z grafu, za zmínku 
stojí pouze odlehčení konstrukce, jak je vidět v grafu v časovém uzlu č. 4. Po úbytku přetvoření od 
vnějšího zatížení, dochází i k návratu přetvoření od dotvarování. Toto přetvoření ovšem nevymizí 
úplně, z důvodu stárnutí a nelineárního dotvarování betonu.

V časově závislém výpočtu je zohledněn vliv stárnutí materiálu – nárůst pevnosti a modulu 
pružnosti betonu, který je popsán exponenciální křivkou
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Obrázek 4.15 – Přetvoření konstrukce v čase
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f cm(t )=exp{s[1�(28
t )

1
2]} f cm, (4.18)

kde
s je součinitel závislý na typu cementu a
fcm je průměrná pevnost betonu v tlaku ve 28 dnech.

Vztah pro určení celkového mechanického přetvoření ε c
m je uveden v [14].

ε c
m(t)=

σ c(t0)

Ec( t0)
[1+ϕ (t ,t0)]+∫

t 0

t dσ c(τ )
d τ ( 1

Ec(τ )
+
ϕ (t ,τ )
Ec(τ ) )d τ , (4.19)

kde
σc je napětí v betonu,
Ec je tečnový modul pružnosti,
φ(t, t0) je součinitel dotvarování betonu,
t0 je okamžik počátku působení zatížení a
τ je diferenciál nezávislé proměnné času.

Vyjádření v jednom konkrétním časovém uzlu tn vypadá

∆ε c
mech(t n)=

∆σ c(t 0)

Ec(t0)
(1+ϕ (tn , t0)) , (4.20)
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Obrázek 4.16 – Stárnutí betonu
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kde
tn je časový okamžik, ve kterém je spočteno přetvoření,
t0 je okamžik vnesení zatížení ∆σc,
∆σc je přírůstek mechanického zatížení a
φ(tn, t0) je součinitel dotvarování.

V případě staticky neurčité konstrukce, nebo v případě spřaženého průřezu je výraz (4.20) 
nedostačující z hlediska přesnosti řešení. Přesnost lze zvýšit zvolením vhodné metody, například 
metody časové diskretizace (TDA) [14]. Tato metoda je vhodná k numerickému zpracování tohoto 
problému.

Požadovaný časový interval <t0, t> je rozdělen do podintervalů. K získání potřebné přesnosti je 
vhodné použít logaritmické dělení, jak je zřejmé z obrázku 4.16. Vybarvená oblast označená ex je 
chyba aproximace přesného řešení σc(t) zvolené numerické metody.

Integrální formulaci rovnice (4.19) lze převést na sumační vzorec. Nejprve je uveden vzorec na 
výpočet přetvoření od jednoho přírůstku zatížení

∆ε c
m(tn)=

∆σ c(t0)

Ec( t0)
+∑

j=1

n ∆σ c(t0)

Ec(t 0)
ϕ ( t j , t j�1 , t0) , (4.21)

kde
n je počet časových uzlů,
φ(tj, tj-1, t0) je součinitel dotvarování v časovém intervalu <tj, tj-1>,

φ(t j ,t j�1 , t0)=φ(t j , t0)�φ(t j�1 ,t0) .

Rozšíření vzorce (4.21) na všechna působící zatížení je popsáno rovnicí (4.22).
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Obrázek 4.17 – Chyba metody časové diskretizace, převzato z [14]
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ε c
m(tn)=∑

i=1

m

[∆σ c
i ( t0)

Ec(t 0)
+∑

j=1

n ∆σ c
i (t0)

Ec( t0)
ϕ (t j ,t j�1 , t0)] , (4.22)

kde
m je počet všech mechanických zatížení.

Popis metody výpo čtu

Do výpočtu vstupuje prostorový model rámové konstrukce a jsou definovány významné časové 
uzly, ve kterých projektant potřebuje znát odezvu konstrukce.

Výpočet probíhá v hlavním cyklu přes jednotlivé časové uzly, kdy výpočet v každém z nich lze 
popsat v následujících bodech:

1. Výpočet aktuálního pracovního diagramu betonových částí průřezu – vliv stárnutí betonu 
(Ec(t), fcm(t)).

2. Výpočet přírůstku přetvoření smršťováním ∆ε c
sh(t i , ti �1) v časovém intervalu <ti, ti-1> na 

všech betonových částech průřezu.

3. Výpočet účinků dotvarování od přírůstku mechanického přetvoření
∆ε c

cr( ti , ti�1)=∆ε c
m⋅ϕ ( t i , ti�1) v časovém intervalu <ti, ti-1> na všech betonových částech 

průřezu.

4. Nalezení odezvy průřezu, tj. celkové roviny přetvoření průřezu ∆ε c
tot způsobené 

nemechanickými přetvořeními ∆ε c
nm=∆ε c

sh(t i , t i�1)+∆ε c
cr( ti , ti�1) .

5. Výpočet mechanického přetvoření ∆ε c
m=∆ε c

tot�∆ε c
nm na všech betonových částech 

průřezu.

6. Výpočet aktuální tuhosti průřezu. EA, EIy, EIz.

7. Statická analýza konstrukce zatížené reologickými účinky. K u=∆ε c
tot .

8. Přepočet aktuální tuhosti průřezu. EA, EIy, EIz.

9. Změna výpočtového modelu konstrukce (vznik nebo zánik podpor a prutů nebo vznik nové 
části průřezu). 

10. Statická analýza konstrukce zatížené vnějším zatížením. K u= f .

11. Nalezení odezvy průřezu od vnějších zatížení ∆ε c
m .

Algoritmus je také popsán pomocí vývojových diagramů, viz obrázky 4.18 a 4.19.

Ve výpočtu musí být postižena historie zatížení a v každém časovém uzlu zpětně vyhodnoceny 
účinky dotvarování od mechanického zatížení. Výpočet se proto může stát při velkém počtu 
konečných prvků a časových uzlů časově náročným.
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Obrázek 4.18 – Vývojový diagram – hlavní tok výpočtu
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Obrázek 4.19 – Výpočet reologických účinků
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(nemechanické účinky)

Mechanické přetvoření
εm = εtot - εnm

Prvek++

Pro Prvek od 1 do PočetPrvků

Upravit pracovní diagram
betonových částí v čase

Výpočet tuhostí

Deformační zatížení
prvku
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Výsledkem popsaného postupu výpočtu jsou:

• Reakce na všech dočasných i finálních podporách konstrukce ve všech fázích výstavby.

• Deformace konstrukce ve všech počítaných časových uzlech včetně reologických vlivů a se 
zohledněním tuhosti fázovaného průřezu.

• Vnitřní síly na prutech ve všech počítaných časových uzlech včetně reologických vlivů a se 
zohledněním tuhosti fázovaného průřezu.

• Mechanická přetvoření ve všech počítaných časových uzlech pro všechny fáze průřezu.

Časová osa pr ůřezu

Při výše uvedeném postupu výpočtu je nutné brát v potaz lokální historii průřezu. Každá fáze 
průřezu má svoji lokální časovou osu, která musí být zohledněna při výpočtu reologických účinků 
a stárnutí betonu. Na obrázku 4.20 je spřažený průřez složený ze dvou betonových částí. První část 
(fáze) vzniká současně s konstrukcí, proto je jeho lokální časová osa totožná s globální časovou 
osou konstrukce. Tato fáze je předepnuta v sedmi dnech, kdy má již beton dostatečnou pevnost a ve 
28 dnech je dobetonována spřažená deska. Její pevnost se blíží nule a konstrukci pouze přitěžuje 
svojí vlastní tíhou. Nemůže proto být zahrnuta do výpočtového modelu konstrukce, resp. do matice 
tuhosti. V tento okamžik vzniká lokální časová osa této druhé fáze průřezu. Veškeré časově závislé 
hodnoty, jako je stárnutí betonu, smršťování a dotvarování, musí být vztaženy k této lokální ose.

Redistribuce nap ětí ve sp řaženém pr ůřezu

Na obrázku 4.21 je obecně vysvětlen vliv reologických účinků na konstrukci se spřaženým 
průřezem a z toho plynoucí redistribuce napětí, respektive vnitřních sil. V části (b) obrázku jsou 
přírůstky nemechanického přetvoření, které je způsobeno pouze smršťováním. V první fázi průřezu 
vzniknou tahová napětí σ c

m,1  odpovídající přírůstku pružného nebo plastického přetvoření∆ε c
m,1  

a druhá fáze průřezu bude tlačena (σ c
tot ,2 , ε c

m,2 ). V dalším časovém uzlu, část (c) obrázku 4.21, je 
opět přírůstek smršťování, ale zároveň dotvarují napětí z předchozího časového výpočtu (∆ε c

cr ,1
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 a ∆ε c
cr ,2 ). Na obrázku jsou jednotlivé hodnoty přetvoření (resp. posunů) vyznačeny šipkami ve 

směru deformace a znaménkem znázorněno tahové/tlakové napětí příslušné části průřezu.

V tomto jednoduchém příkladu se napětí v čase přerozděluje z první (více namáhané) fáze do druhé 
fáze průřezu, jak je ukázáno na příkladu uvedeném v odstavci 5.2.

Posouzení mezního stavu

Jednou z výstupních hodnot časové analýzy konstrukce jsou mechanická přetvoření ve všech 
počítaných časových uzlech pro všechny fáze průřezu, případně další části průřezu, jako jsou 
předpínací kabely. Jedná se přetvoření způsobená účinky stálých zatížení včetně předpětí a účinky 
smršťování a dotvarování betonu, případně relaxací předpínací výztuže. Při posouzení mezních 
stavů průřezu jsou tato přetvoření uvažována jako jeho počáteční stav a průřez je přitěžován pouze 
účinky proměnných zatížení, případně nepřenesenými vnitřními silami (viz odstavec 3.3). Výsledná
odezva průřezu je stanovena metodou mezních přetvoření a průřez lze posoudit v souladu 
s normativním předpisem.

V důsledku stárnutí betonu je nutné upravit roviny počátečních přetvoření na jednotlivých fázích 
dle stáří betonu v posuzovaném okamžiku, jak je naznačeno na obrázku . Předpokládáme přírůstky 
mechanických přetvoření od stálých zatížení∆ε c

m v jednotlivých časových uzlech i. Výsledná 
počáteční rovina přetvoření jedné fáze průřezu v časovém uzlu n bude

ε c
ini(tn)=

∑
i=1

n

∆ε c
m(t i)⋅Ec(t i )

Ec(tn)
.

(4.23)
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Obrázek 4.21 – Redistribuce napětí spřaženého průřezu vlivem reologických účinků
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5 Verifikace výsledk ů a příklady řešení

5.1 Příklad výpo čtu dotvarování osov ě namáhaného prvku
Kontrola správnosti výpočtů reologických účinků byla ověřena na jednoduchém příkladu uvedeném
v literatuře [14]. Jedná se o osově namáhaný prvek dle obrázku 5.1. Úkolem je určit poměrné 
přetvoření od dotvarování betonu. Bude provedena verifikace výsledků pouze pro normu 
ČSN EN 1992-2 [32].

Pro historii zatížení označenou ve zdrojové literatuře jako 2P+P byly vypočteny hodnoty součinitele
dotvarování a poměrného přetvoření uvedené v tabulce 5.2. Výsledky pro historii zatížení P+2P 
jsou v tabulce 5.2. Ve třetím sloupci tabulky je uvedeno přetvoření způsobené zatížením, v dalším 
sloupci je hodnota přetvoření od dotvarování betonu a v posledních dvou sloupcích je příslušný 
součinitel dotvarování pro časový interval (ti, ti-1).
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Obrázek 5.1 – Zadání příkladu, převzato z [14]

t 0

2P

P

t 0

P

2P+

+

Tabulka 5.1 – Výsledky příkladu pro historii zatížení 2P+P

∆F [kN]
4 -500 -0,000268856

1000 -250 -0,0001158532 -0,0002603758 0,96845799

36500 -0,0001093473 0,094887924 0,723641471

Σ -0,0003847092 -0,0003697231

t [dny] ∆εc
m ∆εc

cr φ (ti, ti-1,4) φ (ti, ti-1,1000)
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Po srovnání vypočtených hodnot s příkladem uvedeným v citované literatuře lze konstatovat, že je 
docíleno dobré shody vypočtených výsledků.

5.2 Osově namáhaná konzola se sp řaženým pr ůřezem
Pro ověření správnosti výpočtu je uveden jednoduchý příklad jednostranně vetknuté konzoly se 
spřaženým průřezem, zatížené tlakovou osovou silou. Cílem příkladu je verifikace výpočtu 
reologických účinků na prutu se spřaženým průřezem beton – beton. Jedná se o ilustrativní příklad. 
Reologický model je uvažován podle ČSN EN 1992-1-1 [14].

Geometrie sloupu je zřejmá z obrázku 5.2.

Průřez sloupu je složen z dvojice betonových částí, které tak tvoří dvouose symetrický spřažený 
průřez. První (vnitřní) fáze průřezu je z betonu třídy C30/37 a druhá fáze je z betonu C40/50.
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Tabulka 5.2 – Výsledky příkladu pro historii zatížení P+2P

∆F [kN]
4 -250 -0,000134428

1000 -500 -0,0002317064 -0,0001301879 0,96845799

36500 -0,0001804279 0,094887924 0,723641471

Σ -0,0003661344 -0,0003106158

t [dny] ∆εc
m ∆εc

cr φ (ti, ti-1,4) φ (ti, ti-1,1000)

Obrázek 5.2 – Zadání geometrie konzoly se spřaženým průřezem
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Nejprve bude vybetonována první fáze a po 28 dnech bude přidána druhá fáze průřezu. Betony 
obou fází budou ošetřovány tři dny od vybetonování. Sloup bude zatížen ve 28 dnech osovou 
tlakovou silou 1000 kN. Okolní vlhkost je uvažována konstantní hodnotou 65 %.

Vstupní hodnoty materiálových vlastností jsou uvedeny v tabulce 5.3 a časová závislost v tabulce
5.4. Průřezové vlastnosti jsou v tabulce 5.5.
 

 

 

Výpočet je proveden v časových uzlech definovaných tabulkou 5.6.
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Tabulka 5.3 – Vlastnosti materiálů ve stáří 28 dní

C30/37 C40/50

30 40

38 48

Třída cementu R R

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck [MPa]

Průměrná pevnost betonu v tlaku f
cm

 [MPa]

Sečnový modul pružnosti betonu E
cm

 [MPa] 32 836,57 35 220,46

Tečnový modul pružnosti betonu Ec [MPa] 34 478,40 36 981,49

Tabulka 5.4 – Vlastnosti materiálů v čase

C30/37 C40/50

0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

28 28 38,00 0 0,00 0,00

100 100 41,75 72 51,75

1000 1000 44,89 972 56,67

3650 3650 45,61 3622 57,61

18250 18250 46,05 18222 58,17

35600 35600 46,15 35572 58,30

tglob  [dny]
t [dny] fcm(t) [MPa] Ec(t) [MPa] t [dny] fcm(t) [MPa] Ec(t) [MPa]

34 478,40

35 466,33 37 826,16

36 244,69 38 870,43

36 418,53 39 061,68

36 524,48 39 176,04

36 548,87 39 202,25

Tabulka 5.5 – Vlastnosti fází průřezu

Fáze 1 Fáze 2

0,16 0,09

2 1,2

160 150

Třída betonu C30/37 C40/50

Plocha betonu Ac [m
2]

Vysychající obvod u [m]

Náhradní rozměr průřezu h0 [mm]
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Pro výpočet je nutné vyčíslit účinky smršťování a dotvarování. Tyto výpočty jsou provedeny podle 
ČSN EN 1992-1-1 a v tabulkách 5.7 – 5.9 jsou uvedeny pouze jejich výsledné hodnoty.
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Tabulka 5.6 – Časové uzly výpočtu

Popis
0 Betonáž první fáze průřezu.

28
Betonáž druhé fáze průřezu.

Přírůstek vnějšího zatížení.

100

1000

3650

18250

35600

t [dny]

Tabulka 5.7 – Poměrné přetvoření smršťováním v čase

Fáze 1 Fáze 2 1 2 1 2

0 0 0 0 0 0 0

28 -0,000152 0 0,000119 0 3,3E-005 0

100 -0,000318 -0,000283 0,000275 0,000222 4,3E-005 6,1E-005

1000 -0,000516 -0,000501 0,000466 0,000426 5,0E-005 7,5E-005

3650 -0,000543 -0,000525 0,000493 0,00045 5,0E-005 7,5E-005

18250 -0,000552 -0,000532 0,000502 0,000457 0,00005 0,000075

35600 -0,000553 -0,000533 0,000503 0,000458 0,00005 0,000075

tglob  [dny]
εcs (t, ts) εcd (t) εca (t)

Tabulka 5.8 – Základní součinitel dotvarování dle stáří betonu v okamžiku zatěžování

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2

28 100 72 1000 972

32,458 103,555 75,782 1002,260 974,272

0,474902 0,380301 0,403818 0,244926 0,246283

2,048036 1,640064 1,404689 1,056253 0,856699

34478,40 0,00 35466,33 37826,16 36244,69 38870,43

t0 [dny]

t0,adj [dny]

β (t0)

φ0 

Ec(t0) [MPa]
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Výpočet v čase 28 dní

V časovém intervalu <0, 28) dní není sloup zatížen žádným vnějším zatížením, proto uvažujeme 
pouze přetvoření smršťováním na první fázi průřezu.

∆ε c
sh,1(28,0 ,3)=ε c

sh,1(28,3)=�0,000152. (5.1)

Okrajové podmínky prvku nebrání smršťování, nevznikne tedy žádná napjatost v průřezu.

Právě v čase 28 dní je vybetonována druhá fáze průřezu a sloup zatížen tlakovou silou. Tuto sílu 
přenáší pouze první část průřezu, neboť právě vybetonovaná část nemá žádnou pevnost. Přetvoření 
a napětí vyvolané touto silou je:

∆ε c
m,1(28)=

F

Ec
1(28)Ac

1=
�1000×103

34478,40×106⋅0,16
=�0,0001813,

∆σ c
m,1(28)=Ec

1(28)∆ε c
m,1(28)=34478,40⋅(�0,0001813)=�6,250MPa.

(5.2)

Celková deformace sloupu je∆ε c
sh,1(28,0,3)+∆ε c

m,1(28)=�0,000333. Vzhledem k jednotkové 
délce sloupu je hodnota poměrného přetvoření zároveň rovna absolutnímu posunu ux.

Výpočet v čase 100 dní

Výpočet bude proveden v časovém intervalu (28, 100) dní, kdy budou smršťovat obě fáze průřezu a
první fáze bude dotvarovat od vnějšího zatížení vneseného v čase 28 dní. Součtem účinků 
smršťování a dotvarování získáme nemechanické přetvoření každé fáze průřezu zvlášť.

∆ε c
sh,1(100,28,3)=ε c

sh,1(100,3)�ε c
sh,1(28,3)=�0,00032�(�0,00015)=�0,000166,

∆ε c
sh,2(100,28,3)=ε c

sh,2(72,3)=�0,000283,
ϕ 1(100,28,28)=ϕ 1(100,28)=1,11,

∆ε c
cr ,1(100,28)=ϕ 1(100,28,28)⋅ε c

m,1(28)=1,11⋅(�0,0001813)=�0,000201,

∆ε c
nm,1(100,28)=∆ε c

sh,1(100,28,3)+∆ε c
cr ,1(100,28)=�0,000368,

∆ε c
nm,2(100,28)=ε c

sh,2(100,28,3)=�0,000283.

(5.3)
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Tabulka 5.9 – Součinitel dotvarování

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2

0 0

28 28 0

100 100 72 1,11001

1000 1000 972 1,814714 1,483157 1,274757

3650 3650 3622 1,972598 1,623756 1,387172 1,056002 0,859816

18250 18250 18222 2,032036 1,673827 1,42646 1,101209 0,893664

35600 35600 35572 2,039772 1,680237 1,43146 1,105758 0,897043

tglob  [dny]
t [dny] φ (t, 28) φ (t, 100) φ (t, 1000)
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Reologické účinky a stárnutí betonu na druhé fázi průřezu je nutné počítat v jeho lokální časové 
ose.

Vzhledem ke spřažení mezi fázemi průřezu se musí průřez deformovat jako celek. Celkové 
přetvoření je dáno obecným výrazem:

ε tot=
ε 1⋅k1+ε 2⋅k2

k1+k2

,

k1=E1 A1 , k2=E2 A2 .
(5.4)

Po dosazení:

k1(100)=Ec
1(100)Ac

1=35466,33⋅0,16=5674,61MN/m,

k2(100)=Ec
2(100)Ac

2=37826,16⋅0,09=3404,35MN/m,

∆ε c
tot(100,28)=

∆ε c
nm,1(100,28)⋅k1+∆ε c

nm,2(100,28)⋅k2

k1+k2

=

�0,000368⋅5674,61+(�0,000283)⋅3404,35
5674,61+3404,35

=�0,000336.

(5.5)

Napjatost v průřezu způsobí pružné přetvoření, tj. rozdíl celkového a nemechanického.

∆ε c
el,1(100,28)=∆ε c

tot(100,28)�∆ε c
nm,1(100,28)=

�0,000336�(�0,000368)=3,15×10�5 ,
∆ε c

el,2(100,28)=∆ε c
tot(100,28)�∆ε c

nm,2(100,28)=

�0,000336�(�0,000283)=�5,26×10�5 ,
∆σ c

el,1(100)=Ec
1(100)∆ε c

el ,1(100,28)=35466,33⋅3,15×10�5=1,119MPa,

∆σ c
el,2(100)=Ec

2(100)∆ε c
el ,2(100,28)=37826,16⋅(�5,26×10�5)=�1,989MPa,

∆ N c
el ,1(100)=∆σ c

el ,1(100)⋅Ac
1=1,119×103⋅0,16=178,983kN,

∆ N c
el ,2(100)=∆σ c

el,2(100)⋅Ac
2=�1,989×103⋅0,09=�178,983kN

(5.6)
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Výsledky dalších výpočtů jsou shrnuty do tabulky 5.10.

Na šestém řádku tabulky jsou vypočtené hodnoty součinitele dotvarování φ. Pro některé okamžiky 
jej nelze jednoznačně určit, z důvodu více působících zatížení. Proto je zde ještě rozepsán výpočet 
přetvoření od dotvarování v časovém intervalu (100, 1000) pro první fázi průřezu.

ϕ 1(100,28,28)=ϕ 1(100,28)=1,11,
ϕ 1(1000,100,100)=ϕ 1(1000,100)=1,4831,

∆ε c
cr ,1(1000,100,28)=ϕ 1(1000,100,28)⋅∆ε c

m,1(28)=
0,7047⋅(�0,0001813)=�0,000128,

∆ε c
cr ,1(1000,100,100)=ϕ 1(1000,100,100)⋅∆ε c

el ,1(100,28)=

1,4831⋅3,15×10�5=4,678×10�5 ,
∆ε c

cr ,1(1000,100)=∆ε c
cr ,1(1000,100,28)+∆ε c

cr ,1(1000,100,100)=

�0,000128+4,678×10�5=�8,096×10�5

(5.7)

Výsledky výpo četního systému

Výsledky výpočetního systému (viz příloha C) byly upraveny do tabulky 5.11. V tabulce jsou 
uvedeny hodnoty přírůstků poměrných přetvoření, přírůstky napětí a vnitřních sil a celková napětí a 
vnitřní síly ve fázích průřezu. Srovnáním s tabulkou 5.10 je vidět, že je docíleno dobré shody obou 
výpočtů. Chyba matematického modelu je uvedena v tabulce 5.12.
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Tabulka 5.10 – Výpočet přetvoření, napětí a vnitřních sil na spřaženém sloupu

t [dny]
28 100 1000 3650

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2

0,16 0,09 0,16 0,09 0,16 0,09 0,16 0,09

Lokální čas fáze t [dny] 28 0 100 72 1000 972 3650 3622

34478,40 0,00 35466,33 37826,16 36244,69 38870,43 36418,53 39061,68

-0,000152 -0,000166 -0,000283 -0,000198 -0,000218 -3E-005 -2E-005

1,11001 0 ? 1,274757 ? ?

-0,000201 -8E-005 -7E-005 -3E-005 -3E-006

-0,000368 -0,000283 -0,000279 -0,000285 -5E-005 -3E-005

5516,54 5674,61 3404,35 5799,15 3498,34 5826,97 3515,55

-0,000336 -0,000336 -0,000281 -0,000281 -4E-005 -4E-005

3,2E-005 -5E-005 -2E-006 3,7E-006 1,0E-005 -2E-005

1,119 -1,989 -0,080 0,143 0,376 -0,668

178,983 -178,983 -12,844 12,844 60,081 -60,081

vnější zatížení F [kN] -1000

-0,000181

-6,250

Plocha betonu Ac [m
2]

Ec(t) [MPa]

∆εc
sh (ti, ti-1, ts)

φ (ti, ti-1, t0)

∆εc
cr (ti, ti-1)

∆εc
nm (ti, ti-1)

Tuhost (Ec(t) A) [MN/m]

∆εc
tot (ti, ti-1)

∆εc
el (ti, ti-1)

∆σc
el (ti, ti-1) [MPa]

∆Nc
el (ti, ti-1) [kN]

∆εc
m (ti)

∆σc
m (ti) [MPa]
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Drobné rozdíly jsou způsobeny numerickou nepřesností výpočtu a konverzí dat mezi řešičem 
konečných prvků. Sumací přírůstků celkového přetvoření∆ε c

tot  lze získat celkovou deformaci 
sloupu v čase 36500 dní. ε c

tot(36500)=�0,001009.

Na obrázku 5.3 jsou přírůstky napětí ve fázích průřezu a na obrázku 5.4 je časový průběh celkového
napětí. Je zde vidět, jak se napětí postupně přerozděluje z první fáze průřezu do druhé.
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Tabulka 5.11 – Výsledky výpočetního systému

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2

0

28 -0,0001515 -0,0001515 -9,14E-013

-0,0001813 -0,0001813

100 -0,0003676 -0,0002834 -0,000336 3,15E-005 -5,26E-005

1000 -0,0002791 -0,0002849 -0,0002813 -2,21E-006 3,67E-006

3650 -5,35E-005 -2,61E-005 -4,32E-005 1,03E-005 -1,71E-005

18250 -9,17E-006 -2,11E-005 -1,37E-005 -4,48E-006 7,43E-006

35600 -5,12E-006 2,53E-006 -2,24E-006 2,88E-006 -4,77E-006

∆N [kN] N [kN]

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2

0

28 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

-6,250 -6,250 0,000 0,00

100 1,119 -1,989 -5,131 -1,989 178,98 -178,98 -821,02 -178,98

1000 -0,080 0,143 -5,212 -1,846 -12,83 12,83 -833,84 -166,16

3650 0,375 -0,667 -4,836 -2,514 60,06 -60,06 -773,78 -226,22

18250 -0,164 0,291 -5,000 -2,223 -26,19 26,19 -799,97 -200,03

35600 0,105 -0,187 -4,895 -2,410 16,84 -16,84 -783,14 -216,86

tglob  [dny]
∆εc

nm 
∆εc

tot  
∆εc

m 

tglob  [dny]
∆σc [MPa] σc [MPa]

-1 000,00 -1 000,00

Tabulka 5.12 – Chyba matematického modelu

Absolutní chyba *1000 Relativní chyba [%]

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 1 Fáze 2

0,0050 0,0000 0,504 0

0,0060 0,0000 6,03E-07 0

-0,1392 0,1381 7,78E-05 7,72E-05

-15,8733 15,8770 0,124 0,124

19,9614 -19,9605 0,033 0,033
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Obrázek 5.3 – Průběh přírůstků napětí ve fázích průřezu v čase
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Obrázek 5.4 – Časová závislost průběhu celkového napětí ve fázích průřezu
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5.3 Dotvarování ohýbaného prutu
Další příklad dokládá správnost řešení ohýbaného prutu s excentricitou, viz obrázek 5.5. Nosník je 
prostě podepřen. Průřezové a materiálové charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 5.13. Excentricita 
prutu nemá při analytickém řešení žádný vliv, je však vhodná pro kontrolu výpočetního systému.

Prut je zatížen koncovými momenty o velikosti 100 kNm tak, aby byla tažena spodní vlákna. 
Zatížení je záměrně voleno tak, aby se neprojevil vliv posouvajících sil na deformace prutu.

V příkladu bude porovnán okamžitý a dlouhodobý průhyb od zatížení vneseného v čase 4 dny. 
Hodnota dlouhodobého průhybu bude sledována v časech 28 a 1000 dní.

 

Průhyb prutu od zatížení lze odvodit integrací diferenciální rovnice ohybové čáry. Maximální 
okamžitý průhyb v polovině nosníku je

w(l /2)=
�M⋅l 2

8Ec(t )⋅I y

=
�100×103⋅102

8⋅31460,05×106⋅0,01
=�0,004385661 m=�4,386 mm. (5.8)

Přírůstek dlouhodobého průhybu získáme vynásobením okamžitého průhybu součinitelem 
dotvarování. Potřebné součinitele dotvarování v okamžiku 28 a 1000 dní počítané dle [17] jsou

ϕ (28,4)=1,268,
ϕ (1000,4)=2,729.

(5.9)
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Tabulka 5.13 – Průřezové a materiálové charakteristiky

0,12

2,24

107,143

Třída betonu C20/25

20

28

Plocha průřezu A
c
 [m2]

Vysychající obvod u [m]

Náhradní rozměr průřezu h
0
 [mm]

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck [MPa]

Průměrná pevnost betonu v tlaku f
cm

 [MPa]

Sečnový modul pružnosti betonu E
cm

 (28)[MPa] 29 961,95

Tečnový modul pružnosti betonu Ec (28) [MPa] 31 460,05

Sečnový modul pružnosti betonu E
cm

 (4) [MPa] 27 144,74

Tečnový modul pružnosti betonu E
c
 (4) [MPa] 28 501,97
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Průhyby v časech 28 a 1000 dní mají hodnoty

w(28)=w(4)(1+ϕ (28,4))=�9,948mm,
w(1000)=w(4)⋅(1+ϕ (1000,4))=�16,354 mm.

(5.10)

Výsledky získané pomocí výpočetního systému jsou v tabulce 5.14. V posledních dvou sloupcích je
uvedena absolutní a relativní chyba matematického modelu. Opět bylo dosaženo dobré shody 
s analytickým řešením. Je nutno poznamenat, že matematický model byl tvořen čtyřmi konečnými 
prvky stejné délky, tj. 2,5 m.

5.4 Předem p ředpjatý nosník
V tomto odstavci bude proveden výpočet střešního prefabrikovaného předem předpjatého vazníku 
o rozpětí 20 m, viz obrázek 5.6. Průřez tvaru I je z betonu C45/55, cement třídy R (obrázek 5.7, 
tabulka 5.15). K předepnutí vazníku jsou použita sedmidrátová stabilizovaná lana se jmenovitou 
pevností v tahu 1770 MPa s označením Y1770 S7. Jmenovitý průměr lan je 12,5 mm. V dolní 
pásnici je 13 lan a 2 vyrovnávací lana jsou u horního okraje. Napětí lana jsou napínána na napětí 
1314 MPa. Dále je průřez vyztužen betonářskou výztuží třídy B500B. Podélná výztuž je průměru 
12 mm, smyková výztuž průměru 10 mm. Vzdálenost smykové výztuže je po 200 mm. Je 
uvažována relativní vlhkost prostředí 50 %.

Vazník je zatížen střešní konstrukcí, která je uvažována jako rovnoměrné spojité zatížení (12 kN/m)
a proměnným zatížením (sníh, 9 kN/m).

Reologické modely budou použity dle normy pro pozemní stavby ČSN EN 1992-1-1.
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Tabulka 5.14 – Výsledky řešení a jejich chyba

∆w [mm] w [mm] abs.chyba [mm] rel.chyba [%]
-4,386 -4,386 -4,08E-06 9,30E-05

-5,562 -9,948 7,96E-05 8,01E-04

-6,406 -16,354 2,31E-04 1,41E-03

Obrázek 5.6 – Geometrie vazníku
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Jednotlivé fáze výstavby jsou stručně popsány tabulkou 5.16. Výroba prefabrikovaného vazníku se 
skládá z napnutí lan, betonáže do formy, uvolnění předpínacích lan a přesunu na dočasnou skládku. 
Z toho vyplývají okrajové podmínky uložení vazníku. V okamžiku vnesení předpětí do prefabrikátu
dojde k jeho nadzvednutí z podložky a opírá se o ní pouze na svém začátku a na konci a je 
uvažováno prosté podepření. Na dočasné skládce je dílec obvykle podepřen dočasnými podporami, 
které jsou uvažovány 2 m od konců vazníku. Při osazení do konstrukce dochází opět ke změně 
podepření. Finální podepření je uvažováno jako prostý nosník.
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Obrázek 5.7 – Vyztužený průřez

Tabulka 5.15 – Materiálové a průřezové vlastnosti

0,34065

0,06106

0,00406

Vysychající obvod u [m] 3,822

178,26

Třída betonu C45/55

45

53

Třída cementu R

Plocha průřezu A
c
 [m2]

Moment setrvačnosti k ose y Iy [m
4]

Moment setrvačnosti k ose y I
z
 [m4]

Náhradní rozměr průřezu h
0
 [mm]

Charakteristická pevnost betonu v tlaku fck [MPa]

Průměrná pevnost betonu v tlaku f
cm

 [MPa]

Sečnový modul pružnosti betonu Ecm [MPa] 36 283,19

Tečnový modul pružnosti betonu Ec [MPa] 38 097,35
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Výpočet časové analýzy je dokladován následujícími obrázky. Jednotlivé přírůstky vnitřních sil a 
deformací jsou seřazeny chronologicky („kopírují“ obrázek 4.15). Jsou prezentovány pouze 
nenulové hodnoty.
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Tabulka 5.16 – Fáze výstavby

Čas t [dny] Popis
0 Betonáž vazníku.

4 Vnesení předpětí.

5 Uložení na skládku a změna podepření.

60 Osazení do konstrukce a změna podepření.

70 Ostatní stálé zatížení.

365 Kontrolní fáze 1.

3650 Kontrolní fáze 2.

36500 Konec životnosti konstrukce.

Obrázek 5.8 – Vnitřní síly (Vz, My) od vlastní tíhy (čas 4 dny)
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Obrázek 5.9 – Vnitřní síly (N, My) od předpětí (4. den)

Obrázek 5.10 – Vnitřní síly (N, My) způsobené reologií mezi 4. a 5. dnem
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Obrázek 5.11 – Vnitřní síly (Vz, My) způsobené změnou podepření (5. den)

Obrázek 5.12 – Vnitří síly (N, My) od vlivu reologie (5. - 60. den)
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Porovnáním vnitřních sil na obrázcích 5.11 a 5.13 je vidět, že průběh vnitřních sil je symetrický 
kolem osy nosníku. To je způsobeno posunem podpor v jedné fázi a jejich následným posunem na 
původní místo. Součet těchto vnitřních sil je tedy roven nule.
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Obrázek 5.13 – Vnitřní síly (Vz, My) od změny podpor v čase 60 dní

Obrázek 5.14 – Vnitřní síly (N, My) od reologie v časovém intervalu (60, 70)
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strana 70

Obrázek 5.15 – Vnitřní síly (Vz, My) od střešního pláště

Obrázek 5.16 – Vnitřní síly od reologie (N, My) v intervalu (70, 365)
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Obrázek 5.17 – Vnitřní síly (N, My) od reologie v intervalu (365, 3650)

Obrázek 5.18 – Vnitřní síly (N, My) od reologie v intervalu (3650, 36500)
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Hodnoty okamžitých a dlouhodobých průhybů od stálých účinků jsou v tabulce 5.17. Pro získání 
výsledného průhybu je nutné ještě připočítat průhyb od proměnných zatížení, který činí -7,71 mm. 
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Obrázek 5.19 – Obálka vnitřních sil (N, Vz, My) v čase 36500 dní

Tabulka 5.17 – Okamžité a dlouhodobé průhyby

Čas t [dny] Stav ∆w [mm] w [mm]
0 0,00 0,00

4 Vlastní tíha -8,05 -8,05

Předpětí 16,23 8,18

5 Reologie 1,59 9,77

Změna podpor 2,41 12,18

60 Reologie 3,75 15,93

Změna podpor -3,40 12,53

70 Reologie -2,52 10,01

Ostatní stálé -10,28 -0,27

365 Reologie -11,91 -12,18

3650 Reologie -3,50 -15,68

36500 Reologie -1,60 -17,28
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Celkový průhyb v čase 100 let je -24,99 mm.

Na obrázku 5.20 je zobrazen průběh napětí od stálých zatížení ve vybraných lanech u spodního a 
u horního okraje. Rozdílná počáteční napjatost v čase 4 dny je způsobena pružným přetvořením 
betonu v okamžiku předpínání (uvolnění lan z opěrného zařízení). Vzhledem k poměru 
předpínacích lan u horního a spodního okraje dojde k nadvýšení vazníku a většímu poklesu 
u dolního, více tlačeného, okraje. Skoková změna v čase 70 dní je způsobena aplikací ostatního 
stálého zatížení, kdy dojde ke zvětšení průhybu vazníku a tím protažení spodního lana. Oproti tomu 
je horní lano zkráceno a dojde k úbytku napětí.

Uvedený příklad byl rovněž počítán pomocí programového systému TDA [11]. Bylo docíleno dobré
shody výsledků vnějších zatížení v jednotlivých fázích výstavby. Drobné rozdíly v hodnotách 
výsledků od reologických účinků jsou přisuzovány možným rozdílům reologických modelů, 
nicméně průběhy vnitřních sil jsou podobné.

5.5 Dodatečně předpjatý prefabrikovaný nosník s dobetonovanou 
deskou

Pro nosné konstrukce mostů pozemních komunikací i železničních drah se často používají 
dodatečně předpjaté prefabrikované dílce s dobetonovanou deskou.

V následujícím odstavci bude proveden výpočet jednoho mostního prefabrikovaného nosníku 
o rozpětí 24 m. Průřez je tvořen prefabrikovanou částí tvaru I (první fáze průřezu) a spřaženou 
monolitickou deskou (druhá fáze průřezu), viz obrázek 5.22. Prefabrikát je z betonu C55/67 a deska
z C30/37. Prefabrikovaný dílec je dodatečně předpjatý čtyřmi kabely. Každý kabel tvoří 9 
stabilizovaných lan Y1770 S7 s jmenovitým průměrem 15,7 mm. Napětí před zakotvení je 
1300 MPa a minimální napětí po zakotvení 1181,37 MPa. Kabely působí na konstrukci 
ekvivalentním silovým zatížením, viz obrázek 5.23.
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Obrázek 5.20 – Vývoj napětí v předpínacím laně
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Nosník je zatížen ostatním stálým rovnoměrným spojitým zatížením (g=-10 kN/m) a proměnným 
zatížením (rovnoměrné spojité zatížení q=-20 kN/m a dvojicí sil P=400 kN ve vzdálenosti 1 m 
uprostřed rozpětí).

 

 

Fáze výstavby konstrukce jsou dány jeho výrobou a montáží. Po vybetonování do formy 
s osazenými kabelovými kanálky průměru 93 mm a tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi je nosník 
v časovém okamžiku 5 dní předepnut a následně přepraven skládku. Po transportu na stavbu je 
podepřen dočasnými podporami a je vybetonována spřažená deska. Poté jsou odstraněny dočasné 
podpory a konstrukce je v provozní fázi. Významné časové okamžiky jsou popsány v tabulce 5.18.
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Obrázek 5.22 – Geometrie průřezu

Obrázek 5.23 – Ekvivalentní zatížení předpínacích kabelů 
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Reologický model je brán dle ČSN EN 1992-1-1, okolní vlhkost je uvažována 70 %.

V následujícím textu budou prezentovány pouze obrázky výsledných obálek vnitřních sil (N, My) a 
k tomu odpovídající napjatost průřezu pro minimální a maximální účinek obálkové kombinace. 
Bude sledován vývoj napětí v řezu uprostřed nosníku.

Obrázek 5.24 – Vnitřní síly a napjatost průřezu v okamžiku vnesení předpětí
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Tabulka 5.18 – Popis fází výstavby

Popis
0 Betonáž prefabrikovaného nosníku.

5 Aplikace dodatečného předpětí.

5,1 Uložení na skládku a změna podepření.

25 Přeprava na stavbu.

28 Betonáž spřažené desky, dočasné podpory.

35 Odstranění dočasných podpor.

60 Ostatní stálé zatížení.

36500 Konec životnosti konstrukce.

Čas t [dny]
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Obrázek 5.25 – Vnitřní síly a napjatost průřezu při betonáži desky

Při betonáži spřažené desky je nosník podepřen dvěma podporami. Z tohoto důvodu vzniká ve 
sledovaném řezu zanedbatelný kladný ohybový moment a tlakové napětí u spodního líce se vlivem 
reologie zvětšuje.
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Obrázek 5.26 – Vnitřní síly a napjatost průřezu v čase 60 dní

V časovém okamžiku 60 dní je vneseno do konstrukce ostatní stálé zatížení (napjatost průřezu 
vlevo) včetně provozního zatížení (stav napětí vpravo).
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Obrázek 5.27 – Vnitřní síly a napjatost průřezu na konci životnosti

Na obrázku 5.27 je vidět vliv reologických účinků na redistribuci vnitřních sil mezi jednotlivými 
částmi průřezu.

Při nalezení odezvy průřezu byla uplatněna metoda počáteční napjatosti průřezu uvedená 
v odstavci 4.4, kdy zbytková kapacita průřezu byla částečně využita proměnným zatížením.

V počítaném příkladu byly rovněž sledovány průhyby v mezním stavu použitelnosti. Při předpínání 
došlo k nadvýšení nosníku o 86,8 mm a v průběhu životnosti se snížilo o 23,5 mm.
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6 Závěr
Pokročilé výpočetní metody betonových konstrukcí se v projekční praxi používají stále častěji. 
Využívá se jich pro statickou analýzu, výpočet průhybů, posouzení a optimalizaci jak 
prefabrikovaných dílců, tak i monolitických konstrukcí.

Byla proto navržena metoda, která slouží k nelineární časově-závislé analýze prostorové rámové 
betonové konstrukce budované postupně ve fázích výstavby. Algoritmus dovoluje analyzovat 
fázovaný spřažený železobetonový průřez s obecnou geometrií. Konstrukci lze navrhnout i 
s předem a/nebo dodatečně předpjatými kabely.

V práci je popsána metodika k určení deformací a napjatosti konstrukce během její životnosti. Práce
řeší několik dílčích problémů, které dohromady tvoří ucelený výpočetní systém. Tento systém 
umožňuje určit odezvu konstrukce na změnu zatížení včetně vlivů smršťování a dotvarování betonu
a vlivu relaxace předpínací výztuže. Je možné vyhodnotit přerozdělení vnitřních sil v konstrukci 
v závislosti na změně zatížení a/nebo vlivem reologických účinků a pomoci tak projektantovi 
k efektivnějšímu návrhu. Výsledky časové analýzy lze přímo použít jako vstupní hodnoty pro 
posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti konstrukce po celou dobu její životnosti. 
Výpočet nestacionárního vedení tepla po průřezu lze použít pro určení teplotních křivek při 
posouzení požární odolnosti konstrukce. Zároveň jej lze využít pro výpočet vysychání 
dvojrozměrné oblasti (např. průřezu) a její následné smršťování a dotvarování. Systém umí počítat 
účinek předpětí na konstrukci tak, že je určeno ekvivalentní silové zatížení kabelem s uvážením 
krátkodobých a dlouhodobých ztrát předpětí.

Součástí práce byla také studie normativních reologických modelů betonu, jejich porovnání a 
zhodnocení. Rovněž bylo provedeno srovnání s komplexním reologickým modelem B3 [12]. 
Použití modelu B3 není ovšem z praktického hlediska příliš možné, vzhledem jeho citlivosti na 
vstupní data (zejména počáteční vlhkost betonu, která se mnohdy mění podle potřeby stavby). 
Nicméně velký přínos tohoto modelu je například při upřesňování výpočtů během výstavby, nebo 
pro expertní posudky již hotové stavby (kdy je k dispozici její kompletní dokumentace).

V práci jsou uvedeny kontrolní výpočty jednoduchých konstrukcí pro ověření správnosti výsledků 
navržených metod a postupů.

Další praktické využití této práce je možnost adaptace algoritmů pro analýzu dřevěných konstrukcí. 
Materiály pro dřevěné konstrukce (rostlé dřevo, lepené lamelové dřevo a materiály na bázi dřeva) 
podléhají rovněž reologickým účinkům – dotvarování. Dotvarování dřeva je závislé na 
mechanickém zatížení a vlhkosti. Stačí tedy definovat funkci dotvarování pro určení součinitele kdef,
například podle [33].

Možné směry dalšího vývoje:

• Dále rozvinout fyzikální a geometrickou nelinearitu.

• Rozšířit metodu výpočtu smršťování a dotvarování v závislosti na nerovnoměrném 
vysychání průřezu (metodika použitá pro analýzu průřezu to umožňuje).

• Provést detailní analýzu vyztuženého průřezu vystaveného vysokým teplotám.

• Rozšiřovat výpočetní model o plošné či prostorové prvky.

strana 79



Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty

V případě rozšíření o plošné nebo prostorové prvky bychom ale v tomto případě chtěli zajistit 
návaznost na dimenzování průřezů konformní s technickými normami. Proto by bylo třeba vytvořit 
výpočetní nástroje pro integraci napětí na dané oblasti a správně interpretovat výsledky takto 
obecných modelů.
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Příloha A 

Integrace pracovního diagramu
V příloze je uvedeno odvození konkrétních tvarů pracovních diagramů pro zefektivnění výpočtu 
integrace napětí, které jsou potřeba k výpočtu vnitřních sil působících na průřez při dané rovině 
přetvoření. K odvození je užito jednoduchého, dvojného a trojného integrálu funkce po částech 
spojité.

Parabolicko-rektangulární tvar

Norma ČSN EN 1992-1-1 [17] uvádí pracovní diagram pro beton namáhaný v tlaku (viz 
obrázek A.1) ve tvaru

σ c= f cd[1�(1� ε c
ε c2)

n

] pro 0⩽ε c<ε c2 , (A.1)

σ c= f cd pro ε c2⩽ε c⩽ε cu2. (A.2)

Odvození je provedené pouze pro n = 2, tj. kvadratickou parabolickou funkci.

Integraci křivky rozdělíme na parabolickou a navazující lineární část.

Rovnici (A.1) upravíme na tvar

σ c=
f cd
ε c2 (2ε c�

ε c
2

ε c2) (A.3)

a integrujeme přes meze od 0 do εc.
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∫
0

ε c

σ cdε=∫
0

εc f cd
ε c2 (2ε c�

ε c
2

ε c2)dε=
f cd
ε c2 [ε c

2�
ε c

3

3ε c2
]0
εc

, (A.4)

∬
0

εc

σ c dε=∫
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εc f cd
ε c2 (ε c

2�
ε c

3

3ε c2
)dε= f cd

ε c2 [ε c
3

3
�

ε c
4

12ε c2
]0
ε c

, (A.5)

∭
0

ε c

σ cdε=∫
0

ε c f cd
ε c2 (ε c

3

3
�

ε c
4

12ε c2
)dε= f cd

ε c2 [ ε c
4

12
�

ε c
5

60ε c2
]0
εc

. (A.6)

Rovnici (A.2) integrujeme v intervalu od εc2 do εcu2 a přičteme integrované části rovnice (A.1).

∫
εc2

ε c

σ cdε=∫
ε c2

εc

f cd dε= f cd [1]ε c2

ε c +c1 , (A.7)

∬
ε c2

εc

σ c dε=∫
ε c2

εc

f cd (ε c�ε c2)+c1dε=[ f cd

2 (ε c�ε c2)+c1][1]εc2

εc +c2 , (A.8)

∭
ε c2

ε c

σ cdε=∫
εc2

ε c

[ f cd

2 (ε c�ε c2)+c1](ε c�ε c2 )+c2dε =

={[ f cd
(ε c�ε c2)

3
+c1] (ε c�ε c2)

2
+c2}[1]ε c2

ε c +c3.
(A.9)

Výsledné tvary integrálů pro parabolickou část jsou

∫
εc2

ε c

σ cdε=
f cd
ε c2 (ε c

2�
ε c

3

3ε c2
) , (A.10)

∬
ε c2

εc

σ c dε=
f cd
ε c2 (ε c

3

3
�

ε c
4

12ε c2
) , (A.11)

∭
ε c2

εc

σ cdε=
f cd
ε c2 ( ε c

4

12
�

ε c
5

60ε c2
) (A.12)

a pro navazující lineární část

∫
εc2

ε c

σ cdε= f cd (ε c�ε c2)+c1 , (A.13)

∬
ε c2

εc

σ c dε=[ f cd

2 (ε c�ε c2)+c1] (ε c�ε c2)+c2 , (A.14)

∭
ε c2

ε c

σ cdε={[ f cd

(ε c�ε c2)

3
+c1] (

ε c�ε c2 )

2
+c2}(ε c�ε c2)+c3 , (A.15)
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kde integrační konstanty c1, c2 a c3 získané dosazením εc2 do (A.10), (A.11) a (A.12) jsou

c1=
2
3

f cdε c2 , (A.16)

c2=
1
4

f cdε c2
2 , (A.17)

c3=
1
15

f cdε c2
3 . (A.18)

Bilineární tvar

Norma ČSN EN 1992-1-1 [17] uvádí pracovní diagram betonářské oceli v tahu i tlaku dle 
obrázku 3.7.

Odvození integrálů napětí bilineárního tvaru pracovního diagramu (s možností zpevnění – 
stoupající horní větev) je analogické výše uvedenému odvození parabolicko-rektangulární funkce. 
Uvedeme zde pouze výsledné tvary.

Pro 0 ≤ εs < εy (spodní větev)

∫
ε c2

ε c

σ cdε=
1
2

Esε s
2 , (A.19)

∬
ε c2

εc

σ c dε=1
6

Esε s
3 , (A.20)

∭
ε c2

ε c

σ cdε=
1
24

Esε s
4 (A.21)

a pro εy ≤ εs ≤ εu (horní stoupající větev)
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Nelineární analýza spřaženého průřezu s vlivem smršťování, dotvarování, stárnutí a teploty

k2=
k f y� f y
ε u�ε y

, (A.22)

∫
εc2

ε c

σ cdε=(k2

(ε s�ε y)

2
+ f y)(ε s�ε y )+c1 , (A.23)

∬
ε c2

εc

σ c dε=[(k2

(ε s�ε y )

3
+ f y) (ε s�ε y )

2
+c1] (ε s�ε y)+c2 , (A.24)

∭
ε c2

ε c

σ cdε={[(k2
(ε s�ε y)

4
+ f y) (ε s�ε y)

3
+c1] (ε s�ε y )

2
+c2}(ε s�ε y )+c3 , (A.25)

kde integrační konstanty c1, c2 a c3 jsou

c1=
1
2

Esε y
2 , (A.26)

c2=
1
6

Esε y
3 , (A.27)

c3=
1
24

Esε y
4

(A.28)

a k je dle obrázku A.2.
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Příloha B 

Integrace nap ětí po pr ůřezu – ukázka zdrojového kódu
Implementace integrace napětí po průřezu v programovacím jazyce C#.

Integrace napětí při konstantním přetvoření po průřezu.

Popis vstupních parametrů:

IPolygon2D polygon – rozhraní geometrie části průřezu. Geometrie je definována uzavřeným 
orientovaným polygonem (polynom 1. stupně).

Double stress – hodnota působícího konstantního napětí (64 bitové reálné číslo s plovoucí 
desetinnou čárkou).

Popis návratové hodnoty:

InternalForce – struktura šestice vnitřních sil (N, Vy, Vz, Mx, My, Mz).

private static InternalForce IntegrateAxialStress(IPolygon2D polygon, double stress)

{

double n = 0, my = 0, mz = 0;

var count = polygon. Count;

Point a0 = polygon[0];

Point a1;

Vector b;

for (int i = 1; i < count; ++i)

{

a1 = polygon[i];

b = a1 – a0; // [3. 1. 7]

// str. 14, [3. 3. 16] – ale bez jedne poloviny!

n += b. X * (a0. Y + b. Y / 2. 0);

// str. 18, [3. 4. 18]

my += b. X * (3. 0 * a0. Y * b. Y + 3. 0 * a0. Y * a0. Y + b. Y * b. Y);

// str. 21, [3. 5. 12]

mz += b. Y * (3. 0 * a0. X * b. X + 3. 0 * a0. X * a0. X + b. X * b. X);

a0 = a1;

}

n *= -stress;

my *= -1. 0 / 6. 0 * stress;

mz *= -1. 0 / 6. 0 * stress;

return new InternalForce(n, my, mz);

}

Integrace napětí při lineárním přetvoření.

Popis vstupních parametrů:

PlaneDeformation plane- struktura definující rovinu přetvoření (εx, εy, εz).

IStressStrainDiagram diagram – rozhraní definující geometrii pracovního diagramu.

public static InternalForce IntegrateStress(IPolygon2D polygon, PlaneDeformation plane,

IStressStrainDiagram diagram)

{
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var k = plane. Gradient; // str 9, [3. 1. 3]

//if (k == 0)

if (k. IsZero(1e-12))

{

return IntegrateAxialStress(polygon, diagram. GetStress(plane. EpsX));

}

// str. 9, [3. 1. 2]

var t = new Matrix(plane. EpsZ / k, plane. EpsY / k, -plane. EpsY / k, plane.

EpsZ / k, 0, 0);

double n = 0, mu = 0, mv = 0;

var count = polygon. Count;

Point a0 = t. Transform(polygon[0]); // [3. 1. 4]

Point a1;

Vector b;

double strain0 = plane. GetEps(polygon[0].X, polygon[0].Y);

double strain1;

double s0 = 0, ss0 = 0, sss0 = 0, s1 = 0, ss1 = 0, sss1 = 0;

diagram. GetIntegrals(strain0, ref s0, ref ss0, ref sss0);

for (int i = 1; i < count; ++i)

{

a1 = t. Transform(polygon[i]); // [3. 1. 4]

b = a1 – a0; // [3. 1. 7]

strain1 = plane. GetEps(polygon[i].X, polygon[i].Y);

diagram. GetIntegrals(strain1, ref s1, ref ss1, ref sss1);

//if (b. Y!= 0)

if (! b. Y. IsZero(1e-12))

{

if (strain0 == strain1)

{

// konstantni cast pretvoreni na segmentu

var stress = diagram. GetStress(strain1);

// str. 14, [3. 3. 16] – ale bez jedne poloviny!

n -= b. X * (a0. Y + b. Y / 2. 0) * stress;

// str. 18, [3. 4. 18]

mu -= b. X * (3. 0 * a0. Y * b. Y + 3. 0 * a0. Y * a0. Y + b. Y * 

b. Y) / 6. 0;

// str. 21, [3. 5. 12]

mv -= b. Y * (3. 0 * a0. X * b. X + 3. 0 * a0. X * a0. X + b. X * 

b. X) / 6. 0;

}

else

{

var bubv = b. X / b. Y;

// str. 13, [3. 3. 12]

n += -bubv * (ss1 – ss0) / k / k;

// str. 17, [3. 4. 14]

mu += -bubv * (((strain1 – plane. EpsX) * ss1 – 2 * sss1) –

((strain0 – plane. EpsX) * ss0 – 2 * sss0)) / k / k / k;

// str. 21, [3. 5. 11]

mv += -1 / k * (

(0. 5 * a1. X * a1. X * s1 – bubv / k * a1. X * ss1 + (bubv / k) * 

(bubv / k) * sss1) -

(0. 5 * a0. X * a0. X * s0 – bubv / k * a0. X * ss0 + (bubv / k) * 

(bubv / k) * sss0));
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}

}

else

{

n += -b. X * s1 / k; // strana 15, [3. 3. 19]

mu += -b. X * (k * a1. Y * s1 – ss1) / k / k; // strana 19,

[3. 4. 23]

//// mv += 0; str. 21, [3. 5. 15]

}

a0 = a1;

s0 = s1;

ss0 = ss1;

sss0 = sss1;

strain0 = strain1;

}

t. Invert();

var muv = new Vector(mu, mv);

var myz = t. Transform(muv);

return new InternalForce(n, myz. Y, myz. X);

}
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Příloha C 

Výstup výpo čtu
Dále je uveden alfanumerický výstup výpočtu příkladu z odstavce 5.2.

 ********************************

 Stage Id=1, Time=28days

 Shrinkage (True), creep (True) and relaxation (True)

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 Time interval <0; 28>, ts=3

 Input data:

 Time of curring: 3 days

 Relative humidity: 65 %

 Use gamma lt: False
 1: Ec0=34.4783962249756 GPa, Ac=0.16 m^2, Age=28 days, u=2 m, h0=160 mm, cement=R

 2: Ec0=0 GPa, Ac=0.09 m^2, Age=0 days, u= m, h0= mm, cement=

 effect of shrinkage

 1: εsh(tb, ta)=-0.000151531788130633, εsh(tb)=-0.000151531788130633, εsh(ta)=0

 effect of creep

 creep strain

 1: [0; 0; 0], coeff: 0

 non-mechanical strain (shrinkage + creep)

 1: [-0.000151531788130633; 0; 0], coeff: 0

 non-mechanical forces

 1: [-  835 931.690137;    0.0;    0.0]

 total: [-  835 931.690137;    0.0;    0.0]
 total delta plane: [-0.000151531789044444; 1.44962730778766E-20; -1.44962730778766E-20]

 elastic strain (total - non-mechanical)

 1: [-9.13811452722679E-13; 1.44962730778766E-20; -1.44962730778766E-20], coeff: 0

 delta stresses in components:

 1: Bottom=-3.15055847167969E-08 MPa, Top=-3.15055847167969E-08 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [-   0.005041;    0.0;    0.0]

 2: [   0.0;    0.0;    0.0]

 

 Fe analysis of rheological loads: R (2)(13)

 Stiffness recalculation caused by increment of rheological load
 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [-   0.3125;    0.0;    0.0]

 delta plane: [-5.66477914824004E-11; -2.68821623364669E-23; -2.68930007468066E-23]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=-1.953125E-06 MPa, Top=-1.953125E-06 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [-   0.3125;    0.0;    0.0]

 2: [   0.0;    0.0;    0.0]

 

 Fe analysis of external loads: Self Weight (1)(1), Self weight of composite slab (2)(12)

 An effect of external loads in section
 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [- 1 000 000.0;    0.0;    0.0]

 delta plane: [-0.000181272932743681; 1.73414565435457E-20; -1.73414565435457E-20]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=-6.25000003768921 MPa, Top=-6.25000003768921 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [- 1 000 000.00603;    0.0;    0.0]

 2: [   0.0;    0.0;    0.0]
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 ********************************

 Stage Id=2, Time=100days

 Shrinkage (True), creep (True) and relaxation (True)

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 Time interval <28; 100>, ts=3

 Input data:

 Time of curring: 3 days

 Relative humidity: 65 %

 Use gamma lt: False

 1: Ec0=35.4663345336914 GPa, Ac=0.16 m^2, Age=100 days, u=2 m, h0=160 mm, cement=R

 2: Ec0=37.8261558532715 GPa, Ac=0.09 m^2, Age=72 days, u=1.2 m, h0=150 mm, cement=R

 effect of shrinkage
 1: εsh(tb, ta)=-0.000166342469656587, εsh(tb)=-0.000317874257787219, εsh(ta)=-

0.000151531788130633

 2: εsh(tb, ta)=-0.000283441436293521, εsh(tb)=-0.000283441436293521, εsh(ta)=0

 effect of creep

 loading history: t0: 28, stage id: 1, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[-0.000201214891260366; 3.53103691928972E-20; -3.53700601792602E-20], 

φ(tb,ta,t0)=1.11001032708457

 creep strain

 1: [-0.000201214891260366; 3.53103691928972E-20; -3.53700601792602E-20], coeff: 

1.11001032708457

 2: [0; 0; 0], coeff: 0

 non-mechanical strain (shrinkage + creep)
 1: [-0.000367557360916953; 3.53103691928972E-20; -3.53700601792602E-20], coeff: 0

 2: [-0.000283441436293521; 0; 0], coeff: 0

 non-mechanical forces

 1: [- 2 085 745.968009;    0.0;    0.0]

 2: [-  964 934.996847;    0.0;    0.0]

 total: [- 3 050 680.964857;    0.0;    0.0]

 total delta plane: [-0.000336016286799304; 8.27114401159656E-20; -7.65427545359949E-20]

 elastic strain (total - non-mechanical)

 1: [3.1541074117649E-05; 4.74010709230685E-20; -4.11726943567347E-20], coeff: 0

 2: [-5.25748505057834E-05; 8.27114401159656E-20; -7.65427545359949E-20], coeff: 0

 delta stresses in components:

 1: Bottom=1.11864628427396 MPa, Top=1.11864628427396 MPa (Concrete)
 2: Bottom=-1.98870449298859 MPa, Top=-1.98870449298859 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [  178 983.405484;    0.0;    0.0]

 2: [-  178 983.404369;    0.0;    0.0]

 

 Fe analysis of rheological loads: R (3)(19)

 Stiffness recalculation caused by increment of rheological load

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [-   319.0;    0.0;    0.0]

 delta plane: [-3.51361537714963E-08; 5.78994579893807E-23; -2.12556228067085E-22]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=-0.00124615058135986 MPa, Top=-0.00124615058135986 MPa (Concrete)
 2: Bottom=-0.00132906563186646 MPa, Top=-0.00132906563186646 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [-   199.384093;    0.0;    0.0]

 2: [-   119.615907;    0.0;    0.0]

 

 Fe analysis of external loads: G (3)(18)

 An effect of external loads in section

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [   0.0;    0.0;    0.0]

 delta plane: [0; 0; 0]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)
 2: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [   0.0;    0.0;    0.0]

 2: [   0.0;    0.0;    0.0]
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 ********************************

 Stage Id=3, Time=1000days

 Shrinkage (True), creep (True) and relaxation (True)

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 Time interval <100; 1000>, ts=3

 Input data:

 Time of curring: 3 days

 Relative humidity: 65 %

 Use gamma lt: False

 1: Ec0=36.244694519043 GPa, Ac=0.16 m^2, Age=1000 days, u=2 m, h0=160 mm, cement=R

 2: Ec0=38.8704334259033 GPa, Ac=0.09 m^2, Age=972 days, u=1.2 m, h0=150 mm, cement=R
 effect of shrinkage

 1: εsh(tb, ta)=-0.000198048029782874, εsh(tb)=-0.000515922287570094, εsh(ta)=-

0.000317874257787219

 2: εsh(tb, ta)=-0.000217877454949309, εsh(tb)=-0.00050131889124283, εsh(ta)=-

0.000283441436293521

 effect of creep

 loading history: t0: 28, stage id: 1, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[-0.000127743728566065; 2.24172186734844E-20; -2.24551142244153E-20], 

φ(tb,ta,t0)=0.704703598428704

 loading history: t0: 100, stage id: 2, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[4.67282656665482E-05; 7.03891240682801E-20; -6.13808414851991E-20], 

φ(tb,ta,t0)=1.48315742004328
 2: εcr(tb, ta)=[-6.70649461615711E-05; 1.05510790912697E-19; -9.7844365886597E-20], 

φ(tb,ta,t0)=1.27475695053025

 creep strain

 1: [-8.10154628995173E-05; 9.28063427417645E-20; -8.38359557096144E-20], coeff: 

0.704703598428704

 2: [-6.70649461615711E-05; 1.05510790912697E-19; -9.7844365886597E-20], coeff: 

1.27475695053025

 non-mechanical strain (shrinkage + creep)

 1: [-0.000279063492682392; 9.28063427417645E-20; -8.38359557096144E-20], coeff: 0

 2: [-0.000284942401110881; 1.05510790912697E-19; -9.7844365886597E-20], coeff: 0

 non-mechanical forces

 1: [- 1 618 331.374653;    0.0;    0.0]
 2: [-  996 825.112849;    0.0;    0.0]

 total: [- 2 615 156.487502;    0.0;    0.0]

 total delta plane: [-0.000281275532487674; 2.02120098426313E-19; -1.59098786201191E-19]

 elastic strain (total - non-mechanical)

 1: [-2.21203980528258E-06; 1.09313755684549E-19; -7.52628304915765E-20], coeff: 0

 2: [3.66686862320628E-06; 9.66093075136158E-20; -6.12544203145938E-20], coeff: 0

 delta stresses in components:

 1: Bottom=-0.0801747073860168 MPa, Top=-0.0801747073860168 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0.142532772115781 MPa, Top=0.142532772115781 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [-  12 827.953182;    0.0;    0.0]

 2: [  12 827.94949;    0.0;    0.0]
 

 Fe analysis of rheological loads: R (4)(23)

 Stiffness recalculation caused by increment of rheological load

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [   156.5;    0.0;    0.0]

 delta plane: [1.68324997164371E-08; 6.86388197454618E-23; 8.41432036140969E-23]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=0.00061008881310298 MPa, Top=0.000610088813102983 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0.000654286556938068 MPa, Top=0.00065428655693807 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [   97.61421;    0.0;    0.0]

 2: [   58.88579;    0.0;    0.0]
 

 Fe analysis of external loads: G (4)(22)

 An effect of external loads in section

 Zone on member M1, Position=0.5 m
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 permanent load [N]: [   0.0;    0.0;    0.0]

 delta plane: [0; 0; 0]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [   0.0;    0.0;    0.0]

 2: [   0.0;    0.0;    0.0]

 

 ********************************

 Stage Id=4, Time=3650days

 Shrinkage (True), creep (True) and relaxation (True)
 Zone on member M1, Position=0.5 m

 Time interval <1000; 3650>, ts=3

 Input data:

 Time of curring: 3 days

 Relative humidity: 65 %

 Use gamma lt: False

 1: Ec0=36.4185333251953 GPa, Ac=0.16 m^2, Age=3650 days, u=2 m, h0=160 mm, cement=R

 2: Ec0=39.0616817474365 GPa, Ac=0.09 m^2, Age=3622 days, u=1.2 m, h0=150 mm, cement=R

 effect of shrinkage

 1: εsh(tb, ta)=-2.69871255047935E-05, εsh(tb)=-0.000542909413074887, εsh(ta)=-

0.000515922287570094

 2: εsh(tb, ta)=-2.33569713279824E-05, εsh(tb)=-0.000524675862570813, εsh(ta)=-
0.00050131889124283

 effect of creep

 loading history: t0: 28, stage id: 1, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[-2.86201955187377E-05; 5.02243975984787E-21; -5.03093002460768E-21], 

φ(tb,ta,t0)=0.157884500446195

 loading history: t0: 100, stage id: 2, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[4.42968709825138E-06; 6.6726592629713E-21; -5.81870347055157E-21], 

φ(tb,ta,t0)=0.14059848347731

 2: εcr(tb, ta)=[-5.91415930668813E-06; 9.30452735366418E-21; -8.62845942977583E-21], 

φ(tb,ta,t0)=0.112415145530435

 loading history: t0: 1000, stage id: 3, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[-2.31814222975292E-06; 1.15507973779499E-19; -7.93888073065927E-20], 
φ(tb,ta,t0)=1.05600151014215

 2: εcr(tb, ta)=[3.16730508376773E-06; 8.31252429803336E-20; -5.25951816404057E-20], 

φ(tb,ta,t0)=0.859815978027753

 creep strain

 1: [-2.65086506502392E-05; 1.27203072802318E-19; -9.0238440801752E-20], coeff: 

0.157884500446195

 2: [-2.7468542229204E-06; 9.24297703339978E-20; -6.12236410701815E-20], coeff: 

0.112415145530435

 non-mechanical strain (shrinkage + creep)

 1: [-5.34957761550328E-05; 1.27203072802318E-19; -9.0238440801752E-20], coeff: 0

 2: [-2.61038255509028E-05; 9.24297703339978E-20; -6.12236410701815E-20], coeff: 0

 non-mechanical forces
 1: [-  311 718.03329;    0.0;    0.0]

 2: [-  91 769.339806;    0.0;    0.0]

 total: [-  403 487.373096;    0.0;    0.0]

 total delta plane: [-4.31882956717638E-05; 1.28942798494773E-19; -1.10148432046142E-19]

 elastic strain (total - non-mechanical)

 1: [1.0307480483269E-05; 1.73972569245516E-21; -1.99099912443901E-20], coeff: 0

 2: [-1.7084470120861E-05; 3.65130281607754E-20; -4.89247909759605E-20], coeff: 0

 delta stresses in components:

 1: Bottom=0.375383321749083 MPa, Top=0.375383321749083 MPa (Concrete)

 2: Bottom=-0.667348138034821 MPa, Top=-0.667348138034821 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [  60 061.33148;    0.0;    0.0]
 2: [-  60 061.332423;    0.0;    0.0]

 

 Fe analysis of rheological loads: R (5)(25)

 Stiffness recalculation caused by increment of rheological load
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 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [   0.375;    0.0;    0.0]

 delta plane: [4.01390773462001E-11; -6.31899278586329E-23; -5.50562056725563E-23]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=1.46180632702906E-06 MPa, Top=1.4618063270269E-06 MPa (Concrete)

 2: Bottom=1.56789987280183E-06 MPa, Top=1.56789987280044E-06 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [   0.233889;    0.0;    0.0]

 2: [   0.141111;    0.0;    0.0]

 

 Fe analysis of external loads: G (5)(24)

 An effect of external loads in section
 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [   0.0;    0.0;    0.0]

 delta plane: [0; 0; 0]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 delta forces in components:

 1: [   0.0;    0.0;    0.0]

 2: [   0.0;    0.0;    0.0]

 

 ********************************

 Stage Id=5, Time=18250days
 Shrinkage (True), creep (True) and relaxation (True)

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 Time interval <3650; 18250>, ts=3

 Input data:

 Time of curring: 3 days

 Relative humidity: 65 %

 Use gamma lt: False

 1: Ec0=36.5244819641113 GPa, Ac=0.16 m^2, Age=18250 days, u=2 m, h0=160 mm, cement=R

 2: Ec0=39.1760433197021 GPa, Ac=0.09 m^2, Age=18222 days, u=1.2 m, h0=150 mm, cement=R

 effect of shrinkage

 1: εsh(tb, ta)=-8.71614633398787E-06, εsh(tb)=-0.000551625559408875, εsh(ta)=-

0.000542909413074887
 2: εsh(tb, ta)=-7.28811020695038E-06, εsh(tb)=-0.000531963972777763, εsh(ta)=-

0.000524675862570813

 effect of creep

 loading history: t0: 28, stage id: 1, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[-1.07744405308243E-05; 1.89076201372208E-21; -1.89395828303777E-21], 

φ(tb,ta,t0)=0.0594376498819758

 loading history: t0: 100, stage id: 2, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[1.57752813955427E-06; 2.37630954952776E-21; -2.07219342064605E-21], 

φ(tb,ta,t0)=0.050070819709064

 2: εcr(tb, ta)=[-2.06696186446047E-06; 3.25187439322173E-21; -3.01559286206955E-21], 

φ(tb,ta,t0)=0.0392883936245034

 loading history: t0: 1000, stage id: 3, can creep: True
 1: εcr(tb, ta)=[-9.92392608423428E-08; 4.9448760270831E-21; -3.39862086766831E-21], 

φ(tb,ta,t0)=0.0452072387836506

 2: εcr(tb, ta)=[1.24684990277455E-07; 3.27233084237174E-21; -2.07047617391942E-21], 

φ(tb,ta,t0)=0.0338477488039332

 loading history: t0: 3650, stage id: 4, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[8.84272794464544E-06; 1.43828474363222E-21; -1.71278321403595E-20], 

φ(tb,ta,t0)=0.857890880710416

 2: εcr(tb, ta)=[-1.18495176639944E-05; 2.52810894159896E-20; -3.397172542352E-20], 

φ(tb,ta,t0)=0.693585778198571

 creep strain

 1: [-4.53423707466911E-07; 1.06502323339652E-20; -2.44926047117116E-20], coeff: 

0.0594376498819758
 2: [-1.37917945381774E-05; 3.18052946515831E-20; -3.9057794459509E-20], coeff: 

0.0392883936245034

 non-mechanical strain (shrinkage + creep)

 1: [-9.16957004145478E-06; 1.06502323339652E-20; -2.44926047117116E-20], coeff: 0
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 2: [-2.10799047451278E-05; 3.18052946515831E-20; -3.9057794459509E-20], coeff: 0

 non-mechanical forces

 1: [-  53 586.207053;    0.0;    0.0]

 2: [-  74 324.453547;    0.0;    0.0]

 total: [-  127 910.660601;    0.0;    0.0]

 total delta plane: [-1.36514325629792E-05; 2.03124514820275E-20; -2.92473472405839E-20]

 elastic strain (total - non-mechanical)

 1: [-4.48186252152446E-06; 9.66221914806238E-21; -4.7547425288723E-21], coeff: 0

 2: [7.42847218214855E-06; -1.14928431695556E-20; 9.8104472189251E-21], coeff: 0

 delta stresses in components:

 1: Bottom=-0.163697706092834 MPa, Top=-0.163697706092834 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0.291018148065819 MPa, Top=0.291018148065819 MPa (Concrete)
 delta forces in components:

 1: [-  26 191.632975;    0.0;    0.0]

 2: [  26 191.633326;    0.0;    0.0]

 

 Fe analysis of rheological loads: R (6)(27)

 Stiffness recalculation caused by increment of rheological load

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [-   0.335938;    0.0;    0.0]

 delta plane: [-3.58533691022423E-11; 2.22532338331367E-24; -2.0214290591263E-23]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=-1.30952453613281E-06 MPa, Top=-1.30952453613281E-06 MPa (Concrete)

 2: Bottom=-1.40459442138672E-06 MPa, Top=-1.40459442138672E-06 MPa (Concrete)
 delta forces in components:

 1: [-   0.209524;    0.0;    0.0]

 2: [-   0.126413;    0.0;    0.0]

 

 Fe analysis of external loads: G (6)(26)

 An effect of external loads in section

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [   0.0;    0.0;    0.0]

 delta plane: [0; 0; 0]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)
 delta forces in components:

 1: [   0.0;    0.0;    0.0]

 2: [   0.0;    0.0;    0.0]

 

 ********************************

 Stage Id=6, Time=36500days

 Shrinkage (True), creep (True) and relaxation (True)

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 Time interval <18250; 36500>, ts=3

 Input data:

 Time of curring: 3 days

 Relative humidity: 65 %
 Use gamma lt: False

 1: Ec0=36.5496318817139 GPa, Ac=0.16 m^2, Age=36500 days, u=2 m, h0=160 mm, cement=R

 2: Ec0=39.2030651092529 GPa, Ac=0.09 m^2, Age=36472 days, u=1.2 m, h0=150 mm, cement=R

 effect of shrinkage

 1: εsh(tb, ta)=-1.11037993697318E-06, εsh(tb)=-0.000552735939345848, εsh(ta)=-

0.000551625559408875

 2: εsh(tb, ta)=-9.20490054902214E-07, εsh(tb)=-0.000532884462832665, εsh(ta)=-

0.000531963972777763

 effect of creep

 loading history: t0: 28, stage id: 1, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[-1.43898106269362E-06; 2.5252083614205E-22; -2.52947714085586E-22], 

φ(tb,ta,t0)=0.00793819895766168
 loading history: t0: 100, stage id: 2, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[2.07227887558944E-07; 3.12157733220481E-22; -2.72208307672632E-22], 

φ(tb,ta,t0)=0.00657742320817545

 2: εcr(tb, ta)=[-2.69878315867861E-07; 4.24589538755513E-22; -3.93738818771535E-22], 
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φ(tb,ta,t0)=0.00512979251666179

 loading history: t0: 1000, stage id: 3, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[-1.0241218823508E-08; 5.10297608211017E-22; -3.50728327765627E-22], 

φ(tb,ta,t0)=0.00466526272828105

 2: εcr(tb, ta)=[1.27639489143476E-08; 3.34987103178443E-22; -2.11953756851357E-22], 

φ(tb,ta,t0)=0.00346497951066682

 loading history: t0: 3650, stage id: 4, can creep: True

 1: εcr(tb, ta)=[4.77161603935176E-08; 7.76111466374603E-24; -9.2423332564192E-23], 

φ(tb,ta,t0)=0.00462925684476156

 2: εcr(tb, ta)=[-5.85314320006193E-08; 1.24877518901032E-22; -1.67805457821495E-22], 

φ(tb,ta,t0)=0.00342601023639821

 loading history: t0: 18250, stage id: 5, can creep: True
 1: εcr(tb, ta)=[-2.81522001488506E-06; 6.0705386943106E-21; -2.99929915494457E-21], 

φ(tb,ta,t0)=0.628131157693176

 2: εcr(tb, ta)=[3.76729293187993E-06; -5.82740720642762E-21; 4.96506582004053E-21], 

φ(tb,ta,t0)=0.507144810178231

 creep strain

 1: [-4.00949824844973E-06; 7.15327598654789E-21; -3.96760683703261E-21], coeff: 

0.00793819895766168

 2: [3.4516471329258E-06; -4.94295304559263E-21; 4.19156778659615E-21], coeff: 

0.00512979251666179

 non-mechanical strain (shrinkage + creep)

 1: [-5.11987818542291E-06; 7.15327598654789E-21; -3.96760683703261E-21], coeff: 0

 2: [2.53115707802358E-06; -4.94295304559263E-21; 4.19156778659615E-21], coeff: 0
 non-mechanical forces

 1: [-  29 940.746181;    0.0;    0.0]

 2: [  8 930.620419;    0.0;    0.0]

 total: [-  21 010.125762;    0.0;    0.0]

 total delta plane: [-2.24078920626558E-06; 7.69857362242256E-22; -3.18942408421989E-21]

 elastic strain (total - non-mechanical)

 1: [2.87908897915733E-06; -6.38341862430564E-21; 7.78182752812714E-22], coeff: 0

 2: [-4.77194628428916E-06; 5.71281040783489E-21; -7.38099187081604E-21], coeff: 0

 delta stresses in components:

 1: Bottom=0.105229642722021 MPa, Top=0.10522964272202 MPa (Concrete)

 2: Bottom=-0.187074920951843 MPa, Top=-0.187074920951843 MPa (Concrete)

 delta forces in components:
 1: [  16 836.742836;    0.0;    0.0]

 2: [-  16 836.742886;    0.0;    0.0]

 

 Fe analysis of rheological loads: R (7)(21)

 Stiffness recalculation caused by increment of rheological load

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [   0.025391;    0.0;    0.0]

 delta plane: [0; 0; 0]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 delta forces in components:
 1: [   0.0;    0.0;    0.0]

 2: [   0.0;    0.0;    0.0]

 

 Fe analysis of external loads: G (7)(20)

 An effect of external loads in section

 Zone on member M1, Position=0.5 m

 permanent load [N]: [   0.0;    0.0;    0.0]

 delta plane: [0; 0; 0]

 delta stresses in components:

 1: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 2: Bottom=0 MPa, Top=0 MPa (Concrete)

 delta forces in components:
 1: [   0.0;    0.0;    0.0]

 2: [   0.0;    0.0;    0.0]
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