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Abstrakt 

Předmětem disertační práce je problematika stanovení únavových charakteristik vybraných 

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

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

kompozitů, dále jsou popsány mechanismy porušení prostého betonu při statickém 

a dynamickém zatížení. Práce se následně zabývá vyhodnocením výsledků statických 

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

relevantního vyhodnocení únavových testů zohledňujícího stáří těles byl navržen a ověřen 

postup korekce měřených dat na základě aproximace základních lomově-mechanických 

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

získaná z provedených statických a dynamických experimentů. 

Abstract 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

experiments. 
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1.   ÚVOD 

Cementové kompozity patří v současnosti k nejpoužívanějším stavebním materiálům. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přestože je beton široce používaný stavební materiál, pochopení únavového porušení 

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

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

jako je např. vlákny vyztužený beton. Z literatury (např. [1]) pojednávající o výše uvedené 

problematice únavy stavebních materiálů vyplývá, že v současné době není známa a sjednocena 

metodika stanovení základních únavových charakteristik prostého nebo vlákny vyztuženého 

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

Dosavadní publikované výsledky nejsou systematické a není také vyjasněna korelace mezi 

strukturou studovaných materiálů a jejich únavovými vlastnostmi.  

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

důvodu představuje numerické modelování významnou podporu předpovědi procesu poškození 

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

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

vhodné vyhodnocení pro získání odpovídajících vstupních dat použitých počítačových 

programů. 

Stanovování únavových parametrů materiálů na bázi cementu může být také problematické 

z důvodu doby trvání dynamických zkoušek těles při vyšších počtech cyklů. Z tohoto důvodu je 

hledán způsob korekce naměřených dat z únavových experimentů, aby byla mezi sebou 

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

Možné řešení je naznačeno dále a je jedním z hlavních výsledků získaných z experimentů 

provedených v rámci předkládané práce. 
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S výše naznačenou motivací se předkládaná disertační práce zabývá určením a porovnáním 

hodnot základních únavových parametrů vybraných kvazikřehkých stavebních materiálů 

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

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

provedených dynamických zkoušek. 

Po úvodu a specifikovaných cílech disertace následuje kapitola 3, která popisuje únavu 

materiálu a její historii, dále jsou zde uvedeny základní pojmy týkající se únavového chování, 

jako jsou parametry popisující zatěžovací cyklus, spektrum cyklického zatížení a způsoby 

zatěžování při únavových zkouškách. Také jsou zde uvedeny způsoby hodnocení únavové 

životnosti, především je zde popsáno vyhodnocení únavové životnosti pomocí Wöhlerovy 

křivky.  

Kapitola 4 se zabývá odezvou betonu na cyklické zatěžování, je zde uvedena historie 

zkoumání únavy prostého a vlákny vyztuženého betonu. Poslední část této kapitoly se zabývá 

porušením a únavovým lomem jednotlivých materiálů. Jsou zde uvedeny způsoby, kterými 

dochází k porušení těchto materiálů v důsledku únavového namáhání. 

V kapitole 5 je uveden přehled aktuální literatury zabývající se výzkumem v oblasti únavy 

cementových kompozitů a jsou zde shrnuty výsledky z této literatury vyplývající.  

Kapitola 6 popisuje experimenty prováděné na Ústavu stavební mechaniky, Ústavu 

stavebního zkušebnictví a Ústavu dřevěných a kovových konstrukcí Fakulty stavební Vysokého 

učení technického v Brně ve spolupráci s Ústavem fyziky materiálů Akademie věd České 

republiky, v. v. i. Je zde popsán zkoušený materiál, použitá zkušební tělesa a zkušební zařízení. 

V kapitole 7 jsou uvedeny výsledky provedených experimentů. Nejprve jsou popsány 

výsledky získané z nedestruktivních zkoušek. Následují výsledky statických experimentů, 

z nichž byly určeny aproximační křivky vybraných lomově-mechanických parametrů betonu 

v čase, které byly dále využity při vyhodnocení dynamických zkoušek. A jako poslední jsou zde 

uvedeny výsledky numerických simulací provedených experimentů nelineárním programem 

ATENA, pro jehož ladění vyhodnocené testy sloužily. 

A nakonec, v kapitole 8, jsou shrnuty závěry vyplývající z této práce. 

V přílohách této práce jsou uvedena veškerá data získaná z provedených statických 

a dynamických experimentů.  
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2. CÍLE PRÁCE 

Jak už bylo zmíněno, předkládaná disertační práce se zabývá problematikou určení 

korektních hodnot základních únavových parametrů kvazikřehkých stavebních materiálů 

na cementové bázi s využitím dynamických zkoušek. Vybranými kompozity pro vlastní 

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

• rešerše prací mapujících současný stav řešené problematiky; 

• provedení experimentů − statické a dynamické zkoušky; 

• vyhodnocení statických experimentů za účelem získání hodnot základních lomově-

mechanických charakteristik a aproximací jejich průběhů v čase;  

• vyhodnocení dynamickýh experimentů − pomocí Wöhlerových křivek; 

• využití pokročilejšího statistického vyhodnocení provedených dynamických zkoušek; 

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

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

• porovnání výsledků z únavových zkoušek určených různými postupy a ověření 

vhodnosti jejich využití při numerickém modelování. 
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3. ÚNAVA MATERIÁLU 

Únava může být definována jako proces postupného vzniku trvalých vnitřních změn 

ve struktuře materiálu vystaveného opakovanému zatížení. Tyto změny jsou většinou spojeny 

s postupným růstem vnitřních mikrotrhlin, což vede k výraznému nárůstu nevratných 

deformací. Na makro úrovni se únava projeví jako změna mechanických vlastností materiálu 

[1]. 

3.1 HISTORIE 

I když jev „únavy materiálu“ je způsoben jinými faktory než únava biologická, jedná se 

o termín již historický. Výzkum únavy materiálu vystoupil do popředí s nástupem průmyslové 

revoluce, zejména budováním těžkého průmyslu a železniční dopravní sítě počátkem 19. století. 

Nejstarší záznamy prvních poznatků o poruchách důlních řetězů v důsledku cyklického 

zatěžování pocházejí od německého inženýra W. A. J. Alberta z roku 1829. Četné lomy 

železničních náprav vagónů, které se vyskytovaly až po absolvování několika miliónů kmitů, 

přivedly Angličana W. J. M. Rankina k formulaci pojmu „únava materiálu“ (1843). Bylo 

zřejmé, že další informace o tomto jevu mohou podat jen rozsáhlé laboratorní zkoušky. V roce 

1850 staví H. James a D. Galton v Anglii první únavový stroj. Docházejí k závěru, že cyklická 

pevnost zkušebních vzorků činí přibližně třetinu pevnosti statické. 

První systematický výzkum jevů únavy provedl německý železniční inženýr August Wöhler 

(1819–1914), který zkoušel materiál na ohyb za rotace. Zjistil, že když střídavé napětí bylo 

nepatrně nižší než statické napětí, které způsobilo porušení, potřeboval k vyvolání lomu pouze 

několik cyklů zatížení. Když se však snížila amplituda střídavého napětí, zvýšil se počet cyklů 

potřebných k poruše. Tento stav se udržoval tak dlouho, dokud hladina střídavého napětí 

neklesla na čtvrtinu nebo třetinu maximálního statického napětí, které materiál vydrží. Toto 

mezní napětí bylo nazváno mez únavy materiálu. Výsledky výzkumu představil ve tvaru 

Wöhlerovy křivky. 

Wöhler zformuloval empirické závěry, které mají obecnou platnost dodnes:  

• pro lom, který vzniká v důsledku opakovaného zatížení, je rozhodující počet změn 

zatížení a nikoliv doba provozu; 

• poškození materiálu závisí více na rozkmitu napětí než na hodnotě maximálního 

zatížení; 
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• materiál se poruší při zatížení, které je nižší než jeho statická pevnost; 

• výsledky zkoušek lze znázornit křivkami v souřadnicích napětí versus počet cyklů 

(dnes se běžně používá pojmu Wöhlerovy křivky); 

• existuje mezní hodnota rozkmitu napětí, pod jejíž úroveň součást vydrží prakticky 

neomezený počet zatěžovacích cyklů (mez únavové pevnosti); se zvyšujícím se 

maximálním zatížením tato hodnota klesá. 

Rozvoj průmyslu a dopravy na přelomu 19. a 20. století, projektování ocelových konstrukcí, 

rozvoj letecké techniky aj., přinášel další výsledky směřující k fenomenologickému popisu 

únavových procesů. Uplatňování nových experimentálních metod vedlo ke statistickému pojetí 

únavy, reprezentované W. Weibulem, N. N. Afanasjevem aj. [2]. 

3.2 ZÁKLADNÍ POJMY 

3.2.1 PARAMETRY POPISUJÍCÍ ZATĚŽOVACÍ CYKLUS 

Konstrukce jsou v praxi vystaveny nahodilému průběhu zatěžování. Tento průběh zatěžování 

se velmi obtížně v laboratorních podmínkách namodeluje, je zde proto snaha o zjednodušení. 

Nejčastější případ představuje náhrada náhodného zatěžování sinusovým průběhem zatížení, 

viz obr. 3.1, případně u zkušebních strojů řízených počítačem souborem zatěžovacích bloků 

o různé hodnotě amplitudy sinusového zatížení. Cyklické zatížení, jež má v čase sinusový 

průběh, mění svou hodnotu periodicky od maxima do minima. 

Základní charakteristiky zatěžovacího cyklu jsou definovány takto [3, 4]: 

• doba kmitu T je nejmenší časový úsek, za který se opakuje stejný průběh napětí; 

• frekvence f je počet změn za jednotku času 
T

f
1= ; 

• horní napětí σmax − maximální hodnota cyklického napětí; 

• dolní napětí σmin − minimální hodnota cyklického napětí; 

• střední napětí σm − neboli statická složka zátěžového cyklu − je průměrná hodnota 

z horního a dolního napětí 
2

minmax σσσ +
=m ; 

• amplituda napětí σa  − neboli dynamická složka zátěžového cyklu  − je rovna polovině 

rozdílu horního a dolního napětí
2

minmax σσσ −
=a . 
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Obr. 3.1 Sinusový zatěžovací cyklus a jeho charakteristiky [3] 

3.2.2 SPEKTRUM ÚNAVOVÉHO ZATÍŽENÍ 

Únavové zatížení bývá obvykle rozděleno do dvou kategorií, tj. nízkocyklové 

a vysokocyklové zatížení. Nízkocyklové zatěžování zahrnuje aplikaci několika zatěžovacích 

cyklů při vysoké úrovni namáhání. Na druhé straně vysokocyklové zatěžování je 

charakteristické velkým počtem cyklů při nižší úrovni namáhání. T. C. Hsu představuje širší 

škálu spektra únavového zatížení se začleněním super-vysokocyklového zatěžování [1, 5], viz 

tab. 3.1.  

Nízkocyklová únava Vysokocyklová únava Super-vysokocyklová únava 

1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 

Konstrukce vystavené 

zemětřesení 

Letištní dráhy 

a mosty 

Silniční a 

železniční mosty, 

vozovky 

Masivní rychle 

pojížděné 

konstrukce 

Konstrukce 

na moři 

Tab. 3.1 Třídy únavového zatížení v závislosti na počtu cyklů (podle [1]) 

3.2.3 METODY HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI  

Při posuzování únavové životnosti konstrukčních prvků byly v minulých letech využity 

různé přístupy. Všeobecně přijímaný přístup v technické praxi je založen na empiricky 

odvozených S–N diagramech, známých také jako již zmiňované Wöhlerovy křivky, tj. grafy 

zobrazující závislost napětí na počtu cyklů. Tyto křivky jsou jednoduché a poskytují dostatečné 

množství údajů pro běžnou inženýrskou praxi.  

Protože se dále soustředí pozornost na beton, je vhodné zmínit, že u takového kompozitu má 

rozhodující vliv na jeho životnost amplituda rozkmitu napětí a velikost dolního napětí. 

S rostoucí hodnotou dolního napětí se při stejném rozkmitu napětí počet cyklů při porušení 

snižuje. Pro popsání chování při wöhlerovském přístupu se používají hodnoty napětí vztažené 
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na statickou pevnost betonu. Podle způsobu zkoušek se pak bere hodnota buď válcové, nebo 

krychelné pevnosti betonu.  

Z výzkumů vyplynula nutnost zavedení vlivu času a vlivu poměru zatížení k pevnosti betonu 

v okamžiku zatížení do výpočtů nízkocyklové únavy, naopak ve vysokocyklové únavě je vliv 

času a velikosti zatížení zanedbatelný. Pro nízkocyklovou únavu tedy klasická Wöhlerova S–N 

křivka neposkytuje dostatek údajů. T. C. Hsu v roce 1980 Wöhlerovu křivku rozšířil na S–N–T–

R systém (napětí – počet cyklů – doba kmitu – parametr asymetrie cyklu), jež bere v úvahu vliv 

doby zatížení a poměr minimálního a maximálního zatížení k pevnosti betonu. 

Kromě toho vliv minimálních napětí v zatěžovacím cyklu je možné zohlednit 

tzv. Goodmanovými nebo Smithovými diagramy, jež se užívají i při analýze únavy kovů. Tyto 

empirické křivky poskytují grafické znázornění únavového chování při určitých zatěžovacích 

parametrech. 

Další způsob je založen na koncepci lomové mechaniky a jejím začlenění do analýzy pomocí 

metody konečných prvků. Tato metoda je náročnější, ale poskytuje podklad pochopení 

základního fyzikálního chování. 

K pojmům určení únavové životnosti patří také předpoklad kumulace únavového poškození, 

tzv. Palmgren–Minerova pravidla [1, 5]. 

3.2.4 EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ WÖHLEROVY KŘIVKY A JEJÍ VYHODNOCENÍ 

Únavové zkoušky jsou zatíženy poměrně značným rozptylem naměřených hodnot životností 

na jednotlivých napěťových hladinách, takže pro přibližné stanovení Wöhlerovy křivky je 

potřeba 8–12 vzorků hodnoceného materiálu. Pro přesnější stanovení jejího průběhu, případně i 

pro její statistické vyhodnocení (konfidenční interval, levostranná toleranční mez), je potřeba 

15–20 zkušebních těles.  

Zkušební tělesa pro stanovení jedné únavové křivky musejí být stejná z hlediska materiálu, 

jakosti povrchu, tvaru a rozměrů. První vzorek se zatíží na úroveň napětí, jež je blízká statické 

pevnosti materiálu, další se postupně zatěžují s maximem napětí stále nižším, až se dosáhne 

hladiny napětí, při kterém vzorky vydrží bez porušení předepsaný počet cyklů. 

Z takto získaných údajů se Wöhlerova křivka vyhodnotí nejčastěji v semilogaritmickém 

měřítku, případně v logaritmických souřadnicích, přičemž se její průběh v tomto zobrazení 

aproximuje šikmou a vodorovnou přímkou. 
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Šikmá přímka, která reprezentuje oblast tzv. časované pevnosti, aproximuje soubor 

ukončených zkoušek. Vodorovná přímka, která reprezentuje oblast trvalé únavové pevnosti 

a určuje mez únavy, se proloží souborem neukončených zkoušek tak, že odpovídá nejvyšší 

hladině napětí, kde se vyskytují pouze neukončené zkoušky [4], viz obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Wöhlerova křivka [4] 

Ohledně existence a případné hodnoty meze únavy betonu nejsou jednotné názory. Uvádí se, 

že prostý beton vystavený opakovanému jednoosému tahovému namáhání nevykazuje mez 

únavy pod 2·106 cyklů. Proto není známa úroveň namáhání, kdy únavová životnost prostého 

betonu bude teoreticky/prakticky nekonečná [1]. 

3.2.5 REŽIMY ZATĚŽOVÁNÍ PŘI ÚNAVOVÝCH ZKOUŠKÁCH 

Stejně jako v případě statických zkoušek se používají různé režimy zatěžování  

i při zkouškách únavových.  

Pro analýzu odezvy cementových kompozitů to jsou zkoušky tlakové, tahové a ohybové.  

Mezi nejčastější metody testování únavy patří zkoušky ohybové. V menší míře jsou využívány 

také tlakové únavové zkoušky. V posledních letech došlo k zvýšení zájmu o únavové vlastnosti 

betonu v tahu, a to zejména od zavedení nelineární lomové mechaniky při analýze betonu [1].  
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4. ODEZVA BETONU NA CYKLICKÉ ZAT ĚŽOVÁNÍ 

4.1 ÚNAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Únava betonu se do popředí vědeckého zájmu začala dostávat s nárůstem užití materiálů 

vyšších pevností, díky kterým bylo možné vytvářet štíhlejší konstrukce. U těchto konstrukcí 

představuje cyklické nahodilé zatížení značnou část zatížení celkového. 

Mnoho staveb je často vystaveno opakovanému cyklickému zatížení. K příkladům 

cyklického zatěžování patří: vibrace strojů, vítr, doprava a v přímořských oblastech mořské 

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

tuhosti konstrukcí, i když nedojde k únavovému lomu. 

Únava betonu začala být ve vědeckých kruzích diskutována také s nástupem železničních 

mostů z železobetonu, které musejí za dobu své životnosti vzdorovat milionům zatěžovacích 

cyklů způsobených opakovaným zatížením nápravami vlaků.  

První doložitelný odborný článek zabývající se únavou betonu je od A. Mehmela z roku 

1926, dalším pak článek O. Grafa a E. Brennera z roku 1934; všichni zmínění autoři jsou 

německého původu. V té době se výzkum únavy betonu zaměřil na betonové mosty a betonové 

letištní dráhy, jež z hlediska počtu cyklů odpovídají vysokocyklové únavě.  

Na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století se začal výzkum zabývat i únavou 

způsobenou seizmickým zatížením, z hlediska počtu cyklů odpovídající únavě nízkocyklové. 

V sedmdesátých letech minulého století se s rozvojem městské hromadné dopravy 

v západních metropolích do popředí zájmu dostává super-vysokocyklová únava. 

V osmdesátých letech se začíná beton využívat i pro konstrukce na moři, např. pro ropné 

plošiny, které jsou za dobu své životnosti vystaveny až 500 milionům cyklů vln, tím se rozsah 

super-vysokocyklové únavy posouvá ještě dále. 

V roce 2002 přinesl Y. S. Petryna a jeho kolektiv metodu pro hodnocení spolehlivosti 

železobetonových konstrukcí zatížených na únavu. Jejich přístup pojímá konstrukci jako celek, 

s modelováním únavových efektů na mikroskopické úrovni; lokální porušení pak ovlivňuje 

spolehlivost konstrukce. 

Materiálové modely betonu namáhaného únavovým zatížením jsou většinou založené 

na modelech akumulace únavového poškození, s rozšířením vlivu nízkých hladin napětí, růstu 

anizotropie a rozvojem a šířením mikrotrhlin. 

Profesor Z. P. Bažant přinesl v roce 2002 několik modelů betonu za statického zatížení, které 

využívají principu lomové mechaniky. Nicméně je nutné klást důraz na odlišnost mechanismu 
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iniciace a dalšího šíření únavové trhliny při cyklickém zatěžování od šíření trhlin při zatěžování 

statickém, jak upozornil již v roce 1992 H. Hoiri. 

Není možné opomenout dílo L. Frýby, profesora AV, jež se zabývá chováním mostů 

namáhaných dynamickým zatížením, jejich únavou, jejich zatěžovacími zkouškami a modální 

analýzou (publikace z let 1980–2002). L. Frýba je jedním z tvůrců posouzení železničních 

mostů na únavu v předpisech UIC (International Union of Railways), jež bylo posléze přejato 

do Eurokódu. 

Z hlediska zkušebních metod je nejčastější metodou zkoušení betonu na únavu zkouška 

ohybem. V literatuře se objevují i zkoušky jednoosým tlakem, jedno- či dvouosým tahem. 

V poslední době se výzkum stále více zaměřuje na únavové charakteristiky betonu v tahu, 

zvláště vzhledem k nástupu analýzy betonu pomocí nelineární lomové mechaniky [5, 6]. 

4.2 ÚNAVA VLÁKNY VYZTUŽENÉHO BETONU 

Použití vlákny vyztuženého betonu v inženýrských aplikacích také podporuje potřebu studia 

jeho chování při cyklickém zatížení. Vlákny vyztužený beton se běžně používá pro vozovky, 

např. na letištích, dálnicích, mostech, nebo pro průmyslové podlahy, které jsou vystaveny 

značnému cyklickému zatěžování během své životnosti. Z tohoto důvodu jsou únavové 

vlastnosti vlákny vyztuženého betonu důležitými parametry pro určení jejich návrhových 

a provozních charakteristik. Nicméně se zdá, že existuje neprobádaná oblast únavového 

chování vlákny vyztuženého betonu z hlediska všech ovlivňujících veličin, jako jsou typ 

zatěžovacího cyklu, míra přetvoření a parametry vláken. 

Problematikou únavy konstrukcí z vlákny vyztuženého betonu se vědecká veřejnost začala 

zabývat počátkem devadesátých let minulého století. Obecně bylo zjištěno, že přidání 

ocelových vláken může výrazně zvýšit ohybovou únavovou kapacitu betonových prvků. Lze 

očekávat, že míra tohoto zvýšení bude záviset na objemovém podílu vláken, typu vláken 

a jejich geometrii. Betony s různými kombinacemi těchto faktorů budou vykazovat různé 

únavové charakteristiky. V současné době nejsou známy všechny přínosy, kterých může být 

dosaženo přidáním vláken.  

Hlavním přínosem přidání vláken do betonové matrice je zvýšená schopnost absorbovat 

energii. Zvýšení obsahu a poměru vláken zvýší množství energie vynaložené na růst trhliny 

v betonu vyztuženém vlákny při únavovém zatěžování. Hlavním parametrem, který ovlivňuje 
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únavovou odolnost vlákny vyztuženého betonu, je zřejmě obsah vláken; štíhlostní poměr a typ 

vláken má sekundární význam. 

Obecně lze říci, že přidání vláken do betonu přineslo další dimenzi studia únavového 

chování betonu a zvýšilo složitost analýzy. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že výzkum v oblasti únavy vlákny vyztuženého betonu má před 

sebou ještě mnoho úkolů a půjde ruku v ruce s výzkumem v oblasti únavy betonu [1, 5]. 

4.3 PORUŠENÍ MATERIÁLU A LOM V D ŮSLEDKU ÚNAVY 

Je známo, že beton představuje heterogenní materiál, v němž jsou zrna kameniva obklopena 

cementovým tmelem. Takový materiál musí být z podstaty plný trhlin a oblastí různých 

mechanických vlastností, jako jsou póry, vzduchové dutiny, čočky volné vody u kameniva 

s hrubým povrchem a trhliny od smršťování. V betonu se tedy vyskytují mikrotrhliny mezi 

cementovým tmelem a kamenivem i v nezatíženém stavu. Vznikají převážně vlivem 

smršťování cementového tmele, kterému je bráněno kamenivem. Při vysokém zatížení vznikají 

trhliny i v cementovém tmelu. 

4.3.1 FÁZE PORUŠENÍ PROSTÉHO BETONU PŘI STATICKÉM ZATÍŽENÍ  

Při obvyklé sekvenci selhání, nezávislé na charakteru zatížení (statické, cyklické), dochází 

k porušení v následujícím pořadí:  

1) pevnost spojení mezi ztvrdlým cementovým tmelem a kamenivem v tahu, 

2) pevnost spoje mezi cementovým tmelem a kamenivem ve smyku, 

3) tahová a smyková pevnost cementového tmele, 

4) tahová pevnost zrn kameniva. 

Pracovní diagramy jak kameniva, tak i ztvrdlé cementové pasty jsou téměř lineární, 

s výjimkou velmi vysokých úrovní napětí − viz obr. 4.1. Nicméně pracovní diagram betonu má 

nelineární tvar, vzhledem k tomu, že kamenivo a cementová pasta mají různé tuhosti a jsou 

spojeny v jeden nosný systém. V konkrétních případech, kdy se tuhost cementové matrice blíží 

k tuhosti kameniva, může být také pracovní diagram betonu téměř lineární. 

Přetvoření betonu souvisí se vznikem trhlin, přesto se ale beton nechová jako klasický 

křehký materiál. Vzhledem ke specifické struktuře betonu a způsobu, jakým v něm vznikají 

a šíří se trhliny, může být beton označen jako „kvazi-křehký“ materiál. Účinek, který snižuje 
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křehkost betonu, představuje spotřeba energie v síti trhlin lomové procesní zóny, místo šíření 

jedné osamocené trhliny.  

Na střední úrovni: zrna kameniva brání šíření trhlin, trhliny obcházejí kolem nich, místo aby 

procházely skrz. Díky tomu jsou trhliny výrazně delší a spotřebuje se větší množství energie. 

Na zbrzdění růstu trhlin mají také vliv vzduchové póry, protože tupí špičky trhlin a tím dochází 

ke snížení koncentrace napětí na čele trhliny. 

Na mikroúrovni: morfologie hydratované cementové pasty ukazuje, že jsou možné malé 

posuny, aniž by nutně vedly ke ztrátě vazby mezi cementovým tmelem a kamenivem, nebo 

k růstu trhliny. Tyto posuny snižují koncentrace napětí, která vznikají mezi povrchem kameniva 

a cementovým tmelem. Na čele trhliny, se rozvíjí velký počet mikrotrhlin, proto se čelo trhliny 

chová jako plastická zóna u elasto-plastických materiálů [7]. 

 

Obr. 4.1 Typické pracovní diagramy kameniva, cementového tmele a betonu, ukazující,  
že kvazikřehká odezva betonu má původ ve vazbě mezi dvěma složkami (podle [7]) 

4.3.2 FÁZE PORUŠENÍ PROSTÉHO BETONU PŘI CYKLICKÉM ZATÍŽENÍ 

Poznamenejme, že procesy, které se dějí v betonu během cyklického zatěžování, nejsou 

objasněny v takové míře, jako procesy odehrávající se v kovech. 

Síť trhlin rozvíjející se v betonu při cyklickém zatížení je podobná té při zatížení statickém, 

nicméně hustota trhlin u cyklicky zatížených prvků je větší než u staticky zatížených prvků. 

Měření ukazují, že většina trhlin vzniká v samém začátku zatěžování a pak na konci únavové 
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životnosti, což vede k rozdělení na tři fáze vývoje porušování. Přechod mezi jednotlivými 

fázemi je obtížné přesněji definovat. 

Po první etapě je často naměřen nárůst tlakové pevnosti. V některých případech dokonce 

i zvýšení modulu pružnosti. Zpevňující účinky cyklického zatěžování jsou obdobné jako 

zpevnění od dlouhodobého zatížení, tyto účinky jsou připisovány kombinaci těchto jevů: 

• omezené mikrotrhliny (na některých místech dochází k tzv. zhutňování pevné fáze),  

což způsobuje prospěšné snížení koncentrací napětí; 

• pohyby na sub-mikroskopické úrovni, což způsobuje nárůst přitažlivých sil mezi 

částicemi; 

• vyhojování mikrotrhlin nebo hydratace v důsledku zhutňování struktury materiálu. 

Cyklické zatížení působí s každým novým cyklem na poněkud změněnou strukturu 

materiálu. Trhliny se neuzavírají během odlehčovací sekvence zatížení. Z důvodu koncentrace 

napětí na čele trhliny dochází k porušování v každém novém zatěžovacím cyklu. Opakované 

zatížení působí další rozvoj stávajících trhlin, dochází ke spojování izolovaných skupin trhlin, 

které nakonec vedou k rychlému rozvoji trhlin v rámci celého průřezu tělesa. Celkové napětí je 

nižší než statická pevnost. 

Vzhledem k tomu, že změny struktury materiálu jsou objemové, úplný přehled o změnách 

vlastností betonu lze získat následným výzkumem přetvoření v podélném i kolmém směru. 

Vzájemný vztah těchto deformací může dát kompletnější popis porušení. 

Jak už bylo uvedeno, lze proces únavového porušení rozdělit do tří etap. První etapa 

se nazývá iniciace trhliny; tato fáze je ukončena již po 5–10 % všech zatěžovacích cyklů. 

Druhá, nejdelší fáze stabilního šíření trhlin je charakteristická pomalým a postupným růstem 

vlastní trhliny na kritickou velikost a souvisí se vznikem mikrotrhlin. Závěrečná fáze 

nestabilního šíření trhliny, jež vede k lomu prvku, se odehrává ve zbylých 20% zatěžovacích 

cyklů. Začne, když je v betonu vytvořeno dostatečné množství nestabilních trhlin. V poslední 

fázi je únosnost prvku již značně oslabena a většinou vede k velice rychlému selhání. 

Průběh těchto tří fází se dá graficky vyjádřit pomocí křivky cyklického dotvarování 

(cyclic creep curve). Tuto křivku získáme, pokud vynášíme deformace zaznamenané během 

únavových zkoušek oproti počtu zatěžovacích cyklů proběhnuvších v okamžiku zaznamenané 

deformace, viz obr. 4.2. Z křivky cyklického dotvarování je patrné výše uvedené rozdělení fází. 

Sklon střední větve křivky je v souladu s celkovou únavovou životností prvku. 
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Obr. 4.2 Křivka cyklického dotvarování (podle [8]) 

Předpokládá se, že různé režimy zatěžovacích cyklů vyvolávají v betonu různé mechanismy 

porušení. Při nízkocyklové únavě je dominantním mechanismem porušení tvorba a rozvoj trhlin 

v cementovém tmelu, vedoucí ke vzniku spojité sítě trhlin, kdežto při vysokocyklové únavě se 

vytváří svazky trhlin v pomalém a postupném procesu. 

Obecně platí, že parametry, jako jsou zatěžovací podmínky, frekvence zatížení, okrajové 

podmínky, úroveň napětí, počet cyklů, složení matrice a poměr napětí ovlivní únavou životnost 

vzorku betonového tělesa. Avšak kvalitativní a kvantitativní vliv těchto parametrů na únavovou 

životnost betonu nebyl ještě zcela specifikován [1, 7]. 
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5. AKTUÁLNÍ VÝZKUM V OBLASTI ÚNAVY CEMENTOVÝCH 

KOMPOZIT Ů 

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

představeno v roce 1979 Holmenem v jeho knize [9]. Byl studován vliv různého průběhu 

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

byla přezkoumána platnost a omezení Palmgren−Minerovy hypotézy [10, 11]. Bylo zjištěno, že 

Palmgren−Minerova hypotéza dává více či méně nebezpečnou předpověď únavové životnosti 

v závislosti na historii zatěžování. 

Únava betonu byla rozsáhleji studována z experimentálního hlediska, hlavní výsledky 

představil Hsu [12] ve formě dobře známých S−N křivek (udává počet cyklů do porušení při 

opakovaném zatížení s konstantní amplitudou) a dále představil vývoj materiálových 

charakteristik. 

Zhang a Wu [13] se zabývali zbytkovou únavovou pevností betonu zjištěnou pomocí 

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

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

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

Cachim a kol. [14] studovali únavovou odezvu prostého a vlákny vyztuženého betonu. 

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

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

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

cyklického zatěžování. 

Příspěvek Subramaniama a Shaha [15] se zaměřuje na odezvu na kvazi-statické a únavové 

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

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

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

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

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

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

se zaměřením se na náhodnou variabilitu vstupních proměnných. 

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

betonu. Porovnání je uvedeno ve formě S−N diagramů pro tlakové a ohybové zkoušky.  
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Nieto a kol. [17] publikovali metody rychlejšího posouzení účinků únavy betonu na vzorcích 

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

modulu pružnosti na počtu cyklů, atd. 

Payman a Szymanski [18] publikovali přehled různých únavových empirických metod 

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

uvedeného jejich práce obsahuje stručný přehled několika případů historie zatěžování, 

ovlivňujících faktorů a úvod do konstitutivního modelování. 

Seitl a kol. [19] představili vybrané únavové a lomově mechanické parametry pokročilých 

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

provedeny statické zkoušky, jejichž výsledky jsou reprezentovány hodnotami efektivní lomové 

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

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

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

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

parametrů materiálu byla určena Wöhlerova křivka. Bylo provedeno porovnání nově 

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

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

a porovnány v [20]. V dalším kroku byly představeny vybrané únavové a mechanické 

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

potenciální materiál pro mostní prvky vyvinutý v ŽPSV a.s. [21]. Přepočet délky únavové 

trhliny ze známého otevření ústí trhliny (CMOD) byl představen v [22]. Význam této studie 

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

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

Model Code 2010 [23] uvádí vztahy pro výpočet počtu cyklů do porušení pro konstantní 

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

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

provedené experimenty a jejich vyhodnocení. 
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5.1 ZÁVĚRY PLYNOUCÍ Z DOSTUPNÉ LITERATURY 

Většina prognóz návrhu konstrukcí z prostého a vlákny vyztuženého betonu na únavu byla 

uskutečněna na základě praktických zkušeností. Tato metoda zahrnuje časově náročné zkoušky 

pro široké spektrum konstrukčních případů, které ve své podstatě mohou být nepoužitelné pro 

jiné návrhové případy. 

Jak již bylo naznačeno, v současné době není známa a sjednocena metodika stanovení 

základních únavových charakteristik prostého nebo vlákny vyztuženého betonu tak, aby 

jednotlivé výsledky bylo možno vzájemně porovnat a prakticky využít. Parametrem zatížení 

může být přímo zatěžující účinek působící na součást (např. síla nebo moment), u zkoušek 

vzorků potom nominální napětí či deformace. Podle křivek, které byly určeny zkouškou únavy 

reálných dílců, lze predikovat životnost při jiných velikostech zatížení nebo i při složitém 

zatěžovacím spektru. Nevýhodou takových křivek je nemožnost jejich přenosu na jinou 

konstrukci. Jisté zobecnění naopak umožňují únavové křivky určované na zkušebních tělesech. 

S–N křivky jsou vynášeny s použitím napěťových (nebo silových) hodnot, vztažených 

ke statické pevnosti. Tento bezrozměrný parametr zčásti eliminuje vlivy jako tvar vzorku, 

poměr vody a cementu, druh a zrnitost kameniva, pevnost betonu, stupeň tvrdosti, vlhkostní 

podmínky a stáří vzorku při zatěžování atd.  

V závěrech, které jsou uvedeny v literatuře, neexistuje shoda, jestli lze S–N křivky použít 

pro všechny typy betonových zkušebních těles a zatěžovací konfigurace. Nicméně z některých 

dostupných údajů vyplývá, že je možné určit některé hlavní znaky. Bylo by zajímavé zjistit, zda 

jsou výsledky únavových zkoušek schopné prokázat kvalitativní výhody přídavku vláken. 

Přidávání vláken přináší další dimenzi k pochopení únavového chování betonu. Dokonce 

i tehdy, jde-li o samotné parametry vláken, existuje celá řada kombinací, které mohou ovlivnit 

únavové chování vlákny vyztuženého betonu. Kromě toho existuje mnoho různých kombinací 

zatěžovacích frekvencí, zatěžovacích uspořádání, složení matrice, konfigurace testů a dalších, 

od kterých lze očekávat, že změní chování vlákny vyztuženého betonu při cyklickém 

zatěžování. 

Přesto většina výzkumů zjistila, i když v omezeném rozsahu, že přidání vláken může zlepšit 

únavovou odolnost betonu. Kvantitativní charakter tohoto přínosu je však obtížné určit. 

Výsledky analyzované v práci Leeho a Barra naznačují, že mez únavy (pokud existuje) nebyla 

pozorována před 106 cyklů. Ještě před přijetím závěrů ohledně meze únavy je potřeba provést 

další experimentální práce, kde počet cyklů přesáhne hodnotu 106 [1]. 
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6. EXPERIMENTY 

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

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

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

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

a souvisejících únavových parametrů, přičemž se využilo statických lomových experimentů 

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

zjišťovány hodnoty vybraných fyzikálně-mechanických vlastností zmíněného betonu. 

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

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

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

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

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

Doktorandka společně se svým školitelem využívají za tímto účelem aproximace hodnot 

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

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

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

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

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

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

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

S podporou navazujícího grantového projektu „Odezva cementových kompozitů na únavové 

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

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

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

Výsledky výše popsaných experimentů byly dále využity pro kalibraci parametrů 

numerického modelu únavového chování materiálu vyvíjeného v rámci nelineárního MKP 

programu ATENA a pro další vývoj tohoto modelu.  
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6.1 MATERIÁL 

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

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

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

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

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

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

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

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

Konzistence čerstvého betonu byla zjištěna pomocí metody sednutí [24] a dosáhla po 10 

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

obě pevnostní třídy betonu.  

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

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

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

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

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

zkušebních těles byly shodné pro obě pevnostní třídy.  

Před zahájením vlastních zkoušek byla určena objemová hmotnost betonu pro obě pevnostní 

třídy v nevysušeném stavu. Hodnoty objemových hmotností byly určeny pro dříve zmiňovaná 

stáří vzorků, výsledky jsou shrnuty v obr. 6.1 ve formě aritmetických průměrů a výběrových 

směrodatných odchylek (resp. variačních koeficientů − COV), stanovených zpravidla ze tří 

měření. 

6.2 ZKUŠEBNÍ TĚLESA PRO STATICKÉ A DYNAMICKÉ EXPERIMENTY 

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

byla, u těchto typů zkušebních těles ne zrovna běžně, zaznamenávána závislost síla versus 

posun. Celkem bylo vyrobeno pro každý z betonů 15 krychlí − 9 pro určení standardní pevnosti 

v tlaku a 6 pro záznam zatížení vs. posun.  
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Obr. 6.1 Objemová hmotnost ρ v závislosti na stáří vzorků a třídě betonu 

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

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

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

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

 Před zahájením statických zkoušek byly na všech vyrobených zkušebních tělesech 

stanoveny dynamické charakteristiky využitím nedestruktivních zkušebních metod – 

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

stejnorodosti materiálu. Z hodnot doby průchodu ultrazvuku betonem a z rezonančních 

frekvencí určených na trámcích – viz dále − byly následně stanoveny dynamické moduly 

pružnosti a dynamický Poissonův součinitel. 

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

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

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

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

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

při statických zkouškách a 2×25 hranolů při dynamických testech. 
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Pro statické zkoušky v tříbodovém ohybu byla tělesa označena HS3_1 až HS3_15 a HS7_1 

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

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

Na zlomcích trámců po statických lomových zkouškách tříbodového ohybu se zjišťovaly 

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

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

v tlaku a druhý pro určení pevnosti v příčném tahu. 

6.3 ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ 

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

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

(60±5) %. 

Pro určení stejnorodosti materiálu a hodnot dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou 

(UZ) impulzovou metodou byl použit přístroj TICO firmy PROCEQ (obr. 6.2). Dynamický 

modul pružnosti z rezonančních frekvencí byl stanoven pomocí piezoelektrického snímače 

zvukových frekvencí zapojeného do záznamové jednotky (obr. 6.2), samotné vyhodnocení 

hledaných frekvencí bylo provedeno přímo při měření pomocí software Softtest 2.  

 
Obr. 6.2 Ilustrace užití ultrazvukové impulsové (vlevo) a rezonanční metody na vzorcích 

vyšetřovaného betonu 

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

na zlomcích po zkouškách tříbodového ohybu bylo provedeno v hydraulickém lise 

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

zkušebnictví FAST VUT v Brně (obr. 6.3), rychlost zatěžování byla 0,1 MPa·s-1
 pro určení 

informativních hodnot pevnosti v příčném tahu. U tlakových zkoušek, při nichž byla 
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zaznamenávána závislost síla versus posun, byla nastavena rychlost zatěžování na 0,05 MPa·s-1, 

při standardních zkouškách k určení pevnosti v tlaku byla rychlost zatěžování 0,6 MPa·s-1 [25]. 

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

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

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

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

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

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

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

celý průběh zkoušky (viz obr. 6.3). Frekvence záznamu dat 10 Hz byla zvolena jednak 

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

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

vrcholové, tak i sestupné části diagramu. 

 
Obr. 6.3 Ilustrace konfigurace snímačů deformace (vlevo), celkový pohled na zkušební zařízení 

Statické zkoušky tříbodově namáhaných trámců se zářezem byly provedeny 

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

stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně – pro představu viz obr. 6.4. 
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Obr. 6.4 Umístění vzorku v lise (vlevo), celkový pohled na zkušební zařízení 

Dynamické zkoušky probíhaly v laboratořích Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí 

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

(obr. 6.5). Únavové testy byly provedeny při kontrolovaném zatížení. Parametr asymetrie cyklu 

R=Pmin/Pmax=0,1 [−], kde hodnoty Pmin a Pmax jsou minimální a maximální zatížení sinusové 

vlny v každém cyklu. Zatěžovací frekvence byla přibližně 10 Hz. Zkušební vzorky byly 

zatěžovány v oblasti vysokocyklové únavy, horní limit počtu cyklů byl stanoven na 2 miliony. 

Zkoušky byly ukončeny buď při porušení vzorku, případně po dosažení horního limitu 

zatěžovacích cyklů. 

 
Obr. 6.5 Umístění vzorku v přístroji (vlevo); celkový pohled na zkušební zařízení 
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7. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH EXPERIMENT Ů 

7.1 VÝSLEDKY NEDESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK 

7.1.1 STEJNORODOST A DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI MATERIÁLU 

Pomocí ultrazvukové impulzové metody byly získány doby průchodu UZ materiálem tL, 

vyhodnocovanou veličinou je rychlost šíření UZ impulzu vL [26]: 

LL tLv /=                                                                               (1)  

kde L je délka měřené základny, tL je doba průchodu UZ impulzu měřenou základnou. Rychlost 

šíření UZ impulzu vL slouží jako výchozí hodnota pro výpočet dynamického modulu pružnosti 

Ebu [27] a určení stejnorodosti materiálu. 

62
3

2 10−− ⋅⋅⋅= kvE Lbu ρ                                                                   (2) 

kde ρ je objemová hmotnost betonu, vL rychlost šíření UZ impulzu, k3 je koeficient rozměrnosti. 

V případě trojrozměrných těles lze koeficient rozměrnosti určit dle následujícího vztahu: 

( ) ( )bubu

buk
νν

ν
211

1
3 −⋅+

−
=                                                                (3)  

kde νbu je dynamický Poissonův součinitel určený pomocí UZ impulzové metody. Hodnota 

Poissonova součinitele byla v našem případě převzata z výsledků rezonančních zkoušek, tedy 

νbu = νbr (viz níže). 

Stejnorodost materiálu lze matematicky vyjádřit pomocí variačního koeficientu impulzové 

rychlosti šíření UZ vlnění v % [28].  

Z rezonanční metody byly zjištěny hodnoty vlastních kmitočtů podélného fL, kroutivého ft 

a příčného ff kmitání [29]; z těchto hodnot, objemové hmotnosti a rozměrů vzorků byly určeny 

parametry pružnosti materiálu − hodnoty dynamického modulu pružnosti v tahu a tlaku Ebr, 

ve smyku Gbr a dynamického Poissonova součinitele νbr. 

ρ⋅⋅⋅⋅= 222
14 LbrL fLcE                                 (4) 

224
10789,0 −⋅⋅⋅⋅⋅= ifLcE fbrf ρ                                                         (5)  

ρ⋅⋅⋅⋅= 224 tbr fLkG                                                                   (6)  
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kde L je délka vzorku, ρ je objemová hmotnost betonu, c1 je korekční součinitel podle [29], i je 

poloměr setrvačnosti průřezu, k je součinitel tvaru průřezu podle [29], fL je první podélná 

rezonanční frekvence, ft je první kroutivá rezonanční frekvence, ff je první příčná rezonanční 

frekvence. 

Výsledky z nedestruktivních měření vzorků pro obě pevnostní třídy betonu jsou shrnuty 

v tabulce 7.1 (aritmetický průměr, výběrová směrodatná odchylka a variační koeficient COV). 

Stáří vzorků  28 dní 98 (91) dní 159 dní 

Parametr 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

vL [m/s] 
C30/37 4 400 30 0,7 4 300 30 0,7 4 200 60 1,4 

C45/55 4 700 30 0,6 4 800 60 1,3 4 800 30 0,6 

Ebu [GPa] 
C30/37 38,5 0,55 1,4 37,5 0,64 1,7 36,0 0,92 2,6 

C45/55 46,5 0,67 1,4 47,5 1,28 2,7 48,0 0,54 1,1 

EbrL [GPa] 
C30/37 39,5 0,73 1,8 37,0 0,62 1,7 37,5 0,36 1,0 

C45/55 45,0 0,41 0,9 46,5 0,65 1,4 47,5 0,17 0,4 

Ebrf [GPa] 
C30/37 39,5 0,91 2,3 36,0 1,85 5,1 37,5 0,64 1,7 

C45/55 45,5 0,48 1,1 47,5 0,95 2,0 48,5 0,10 0,2 

Gbr [GPa] 
C30/37 16,0 0,20 1,3 15,0 0,15 1,0 15,5 0,15 1,0 

C45/55 18,5 0,22 1,2 19,0 0,23 1,2 19,5 0,10 0,5 

νbr [−] 
C30/37 0,23 0,008 3,5 0,22 0,014 6,4 0,22 0,002 0,9 

C45/55 0,22 0,006 2,7 0,22 0,007 3,2 0,22 0,010 4,5 

Tab. 7.1 Shrnutí výsledků získaných nedestruktivními metodami  

Stejnorodost byla posuzována dle kritéria uvedeného v [28], které jako stejnorodé hodnotí 

betony s variačním koeficientem impulzové rychlosti šíření UZ vlnění menším než 4%. 

Variační koeficient impulzové rychlosti šíření UZ vlnění pro beton pevnostní třídy C30/37 

dosahuje nejvyšší hodnoty pro stáří vzorků 159 dní (je roven 1,4 %). Obdobné výsledky 

vychází i pro beton pevnostní třídy C45/55, kdy variační koeficient impulzové rychlosti šíření 

UZ vlnění dosahuje nejvyšší hodnoty pro stáří vzorků 91 dní (je roven 1,3 %). Lze shrnout, že 

stejnorodost je velmi dobrá pro beton obou pevnostních tříd. 

Hodnoty modulu pružnosti a Poissonova čísla vykazují také poměrně nízkou proměnlivost 

(do 5 a 7 %). 
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7.1.2 VZTAH MEZI STATICKÝM A DYNAMICKÝM MODULEM PRUŽNOSTI 

Zmenšovací koeficienty (poměr statického k dynamickému modulu pružnosti) mohou být 

určeny porovnáním hodnot těchto modulů získaných z experimentů, nebo lze použít přibližné 

hodnoty uvedené v normě [28]. Zmenšovací koeficienty dané normou jsou závislé na pevnostní 

třídě betonu a na metodě, která byla použita pro určení hodnot dynamického modulu pružnosti. 

Tyto koeficienty jsou označeny následovně: κu resp. κr pro dynamický modul pružnosti určený 

pomocí ultrazvukové resp. rezonanční metody. Zmenšovací koeficienty jsou pro obě pevnostní 

třídy betonu shrnuty v tabulce 7.2.  Hodnoty zmenšovacích koeficientů pro obě pevnostní třídy 

betonu určené z experimentů jsou porovnány s normovými hodnotami v obr. 7.1 a 7.2.  

V tabulce 7.2 a v obr. 7.1−7.3 je uvedena pouze jedna hodnota dynamického modulu 

pružnosti v tahu a v tlaku Ebr, která je vyčíslena jako průměrná hodnota z hodnot dynamických 

modulů pružnosti v tahu a v tlaku EbrL a Ebrf , určených pomocí rezonanční metody. V obr. 7.3 

jsou kromě hodnot dynamických modulů pružnosti uvedeny také hodnoty statického modulu 

pružnosti E určené z lomových zkoušek těles s centrálním zářezem v tříbodovém ohybu;  

podrobnosti o určení těchto hodnot viz níže. Ve zmíněném obrázku jsou uvedeny aritmetické 

průměry a výběrové směrodatné odchylky (resp. variační koeficienty COV) zpravidla ze tří 

měření. 

Stáří vzorků  

C30/37 C45/55 

E/Ebu κu E/Ebr κr E/Ebu κu E/Ebr κr 

28 dní 0,75 

0,83 

0,73 

0,91 

0,86 

0,90 

0,89 

0,95 98 (91) dní 0,81 0,84 0,83 0,83 

159 dní 0,97 0,95 0,91 0,92 

Tab. 7.2 Zmenšovací koeficienty pro pevnostní třídu betonu C30/37 a C45/55 

Hodnoty zmenšovacích koeficientů určené z experimentů se liší od hodnot daných normou, 

maximální rozdíl je přibližně 25 %. Hodnoty zmenšovacích koeficientů dané normou jsou 

nejblíže hodnotám poměru statického a dynamického modulu pružnosti určených z experimentů 

pro stáří vzorků 159 dní s výjimkou poměru pro dynamický modul pružnosti určený pomocí 

rezonanční metody pro pevnostní třídu betonu C30/37. 

Vezmeme-li v úvahu průměrné hodnoty zmenšovacích koeficientů stanovené z experimentů 

pro všechna stáří zkušebních těles a porovnáme je s hodnotami danými normou, tak hodnoty 

poměru statického k dynamickému modulu pružnosti získaného ultrazvukovou metodou jsou 



 Stanovení únavových charakteristik betonu s využitím lomově-mechanických parametrů 
 Ing. Hana Šimonová 
 
  

35 
 

v vyšší shodě s koeficienty danými normou pro obě třídy betonu, než poměry určené z hodnot 

dynamického modulu pružnosti získaného rezonanční metodou. 

 

 

Obr. 7.1 Vztah mezi statickým a dynamický modulem pružnosti určeným ultrazvukovou 
metodou; hodnoty poměrů těchto modulů podle normy [28] 

 

 
Obr. 7.2 Vztah mezi statickým a dynamický modulem pružnosti určeným rezonanční metodou; 

hodnoty poměrů těchto modulů podle normy [28] 
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Obr. 7.3 Shrnutí hodnot modulů pružnosti určených z nedestruktivních měření a z − níže 

uvedených − statických lomových zkoušek pro betony obou pevnostních tříd 

7.2 VÝSLEDKY ZE STATICKÝCH PEVNOSTNÍCH ZKOUŠEK 

7.2.1 PEVNOST V TLAKU A V PŘÍČNÉM TAHU 

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

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

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

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

tříd jsou uvedeny v obr. 7.4 a 7.5, proměnlivost jednotlivých výsledků vyjadřují chybové 

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

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

zatěžování − viz obr. 7.4 – přibližně 7% u vzorků stáří 28 a 98 dní z betonu C30/37, 8% 

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

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

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

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

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

i pro informativní hodnoty pevnosti v tlaku a v příčném tahu na zlomcích trámců. 
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Obr. 7.4 Krychelné pevnosti v tlaku pro sledovaná stáří vzorků betonů tříd C30/37 a C45/55 

 

        

Obr. 7.5 Pevnosti v tlaku a v příčném tahu na zlomcích trámců pro sledovaná stáří vzorků 
betonů tříd C30/37 a C45/55 
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7.2.2 DIAGRAMY ZATÍŽENÍ VS. POSUN 

Při tlakových zkouškách byla zaznamenávána závislost síly F na svislém posunu d. Data 

ze záznamu jednotlivých experimentů byla pro následné vyhodnocení nejprve vhodně 

filtrována, kdy byla dále použita pouze každá druhá naměřená hodnota. Posléze byly určeny 

lineární regrese úvodních pasáží diagramů, v dalším kroku se tyto pasáže nahradily lineárními 

průběhy. Poslední kroky zahrnovaly transformace F–d diagramů do počátku souřadného 

systému a průměrování třech závislostí, čímž byl získán výsledný F–d diagram pro každý 

zkoušený vzorek.  

Popsané dílčí kroky k získání výsledných F–d diagramů včetně obrázků odpovídajícím 

jednotlivým krokům lze nalézt v příloze 2, kde jsou uvedeny F−d diagramy pro všechny 

zkoušené vzorky pevnostní třídy betonu C30/37, pro dvě sledovaná stáří vzorků 28 a 98 dní; 

pro pevnostní třídu beton C45/55 jsou k dispozici diagramy pro stáří vzorků 28 dní. 

Závislosti zatížení vs. posun pro jednotlivé zkušební vzorky vykázaly ve všech třech 

uvedených případech velmi nízkou proměnlivost, viz obr. 7.6 a 7.7, takže se jeví být 

relevantními vstupy plánované identifikace hodnot vybraných lomově-mechanických parametrů 

pro numerické simulace reálné odezvy betonových prvků/konstrukcí, jejíž přípravou se zabývá 

bakalářská práce [30]. 

  

Obr. 7.6 Výsledné F−d diagramy pro stáří vzorků 28 dní (vlevo) a 98 dní betonu třídy C30/37 
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Obr. 7.7 Výsledné F−d diagramy pro stáří vzorků 28 dní betonu třídy C45/55 

7.3 VÝSLEDKY ZE STATICKÝCH LOMOVÝCH ZKOUŠEK 

7.3.1 VLIV HLOUBKY ZÁŘEZU NA HODNOTY ZÁKLADNÍCH  

LOMOVĚ-MECHANICKÝCH PARAMETRŮ BETONU 

Zkušební vzorky pro statické lomové zkoušky se opatřují standardně počátečním zářezem 

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

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

dní u obou pevnostních tříd betonu. 

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

a odpovídající zatěžovací síly (F−d diagramy, pro ilustraci jsou v obr. 7.8 uvedeny tyto digramy 

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

zkušební tělesa lze nalézt v příloze 3). Hodnoty modulů pružnosti E byly určeny z úvodních − 

téměř lineárních − částí F−d diagramů. Dále se stanovovaly hodnoty lomové energie GF,m – 

byly vypočítány z upravených F−d diagramů pomocí metody lomové práce podle doporučení 

RILEM, podrobněji uvedeno v [31–33]. 
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Obr. 7.8 Závislosti zatížení−posun pro vzorky stáří 28 dní betonu třídy C45/55  

s počáteční hloubkou zářezu 30 mm 

V tabulce 7.3 byly shromážděny výsledky ze zkoušek v tříbodovém ohybu pro stáří vzorků 

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

(určené metodou efektivní trhliny [31–33]) a specifické lomové energie GF,m v závislosti 

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

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

variační koeficient − COV). 

Hloubka zářezu  10 mm 30 mm 50 mm 

Parametr 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

E  
[GPa] 

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

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

KIc
e 

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

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

GF,m  
[J·m-2] 

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

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

Tab. 7.3 Shrnutí výsledků z lomových zkoušek tříbodově namáhaných trámců  
s centrálním zářezem pro sledované hloubky zářezů 
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Relativní hodnoty jednotlivých vlastností betonu shrnuje obr. 7.9 resp. 7.10 pro třídu betonu 

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

pro zkušební tělesa s počáteční hloubkou zářezu 10 mm; vyneseny jsou také příslušné relativní 

výběrové směrodatné odchylky. 

     

Obr. 7.9 Relativní hodnoty sledovaných vlastností betonu vzorků s hloubkami zářezů  
10, 30 a 50 mm pro třídu C30/37 

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

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

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

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

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

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

kvantifikuje právě odolnost materiálu proti iniciaci lomu. 
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Obr. 7.10 Relativní hodnoty sledovaných vlastností betonu vzorků s hloubkami zářezů  

10, 30 a 50 mm pro třídu C45/55 

7.3.2 VLIV STÁŘÍ VZORKŮ NA HODNOTY ZÁKLADNÍCH LOMOVĚ-

MECHANICKÝCH PARAMETRŮ BETONU 

V tabulce 7.4 jsou shromážděny výsledky (opět aritmetický průměr, výběrová směrodatná 

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

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

byly určeny výše zmíněným způsobem. 

Stáří vzorků  28 dní 98(91) dní 159 dní 

Parametr 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

Artim. 
průměr 

Výb. sm. 
odch. 

COV 
[%] 

E  
[GPa] 

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

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

KIc
e 

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

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

GF,m  
[J·m-2] 

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

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

Tab. 7.4 Shrnutí výsledků z lomových zkoušek tříbodově namáhaných trámců  
s centrálním zářezem pro sledovaná stáří vzorků 

Relativní hodnoty jednotlivých vlastností betonu shrnuje obr. 7.11 resp. 7.12 pro třídu 

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

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

směrodatné odchylky. 
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Nabízejí se možné závěry, že hodnoty parametrů získaných ze statických lomových zkoušek 

jsou potřebné pro další korekci vyhodnocovaných únavových parametrů studovaného betonu. 

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

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

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

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

    

Obr. 7.11 Relativní hodnoty sledovaných vlastností betonu třídy C30/37  
v závislosti na stáří vzorků 

 

   

Obr. 7.12 Relativní hodnoty sledovaných vlastností betonu třídy C45/55  
v závislosti na stáří vzorků 
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7.4 APROXIMAČNÍ KŘIVKY HODNOT LOMOV Ě-MECHANICKÝCH 

PARAMETR Ů BETONU V ČASE 

7.4.1 JEDNODUCHÉ APROXIMAČNÍ KŘIVKY 

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

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

vybrané aproximace naměřených hodnot jednotlivých parametrů v čase umožní co nejpřesnější 

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

Aproximační křivky pro relativní hodnoty jednotlivých parametrů byly získány následujícím 

způsobem. Naměřené hodnoty parametrů byly nejprve poděleny příslušnými aritmetickými 

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

stáří. Takto upravená data odpovídající jednotlivým sledovaným parametrům byla vynesena 

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

křivky – mocninná, logaritmická a polynom 2. stupně (program EXCEL). Na obr. 7.13–7.16 

resp. 7.17–7.20  jsou uvedeny aproximační křivky pro vybrané základní parametry betonu třídy 

C30/37 resp. C45/55 – x v rovnicích označuje čas ve dnech, y bezrozměrné relativní hodnoty 

příslušného parametru a R2 je bezrozměrný koeficient determinace určený dle následujícího 

vztahu: 

t

e

S

S
R −= 12 ,                                                                      (8) 

kde Se je reziduální a St celkový součet čtverců odchylek. Reziduálním součtem čtverců 

rozumíme minimální hodnotu součtu čtverců odchylek při odhadování parametrů regresního 

modelu pomocí metody nejmenších čtverců: 

( ) ( )YYYYSe
ˆˆ −⋅−= ,                                                                        (9) 

kde Y a Ŷ jsou pozorované, resp. vyrovnané hodnoty závisle proměnné Y. Se udává modelem 

nevysvětlenou část z původního celkového součtu nejmenších čtverců St, který je dán vztahem: 

( ) ( )YYYYSt −⋅−= ,                                                                        (10) 

kde Y je aritmetický průměr složek Y [34]. 
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Obr. 7.13 Aproximační křivky pro relativní krychelnou pevnost v tlaku pro beton třídy C30/37 

 

 

Obr. 7.14 Aproximační křivky pro relativní modul pružnosti pro beton třídy C30/37 
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Obr. 7.15 Aproximační křivky pro relativní efektivní lomovou houževnatost  

pro beton třídy C30/37 

 

Obr. 7.16 Aproximační křivky pro relativní specifickou lomovou energii  
pro beton třídy C30/37 

Analytické rovnice pro jednoduché aproximační křivky hodnot všech zjišťovaných lomově-

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

v tabulce 7.5, resp. 7.6. Nejtěsnější aproximace byly získány pro následující parametry: pevnost 

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

pro beton třídy C45/55. 
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Aproximační křivka   Mocninná 
y = a × xb 

Logaritmická 
y = a × ln(x) + b 

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

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

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

Pevnost v tlaku  − 
zlomky trámců 

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

Pevnost v příčném tahu  − 
zlomky trámců 

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

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

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

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

Max. zatěžovací síla  − 
statické lomové testy 

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

Tab. 7.5 Koeficienty analytických rovnic jednoduchých aproximačních křivek  
pro beton třídy C30/37  

 

 

Obr. 7.17 Aproximační křivky pro relativní krychelnou pevnost v tlaku pro beton třídy C45/55 
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Obr. 7.18 Aproximační křivky pro relativní modul pružnosti pro beton třídy C45/55 

 

 

Obr. 7.19 Aproximační křivky pro relativní efektivní lomovou houževnatost  
pro beton třídy C45/55 
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Obr. 7.20 Aproximační křivky pro relativní specifickou lomovou energii  

pro beton třídy C45/55 

 
Aproximační křivka   Mocninná 

y = a × xb 
Logaritmická 

y = a × ln(x) + b 
Polynom 2. st. 

y = ax2 + bx + c 

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

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

Pevnost v tlaku  − 
zlomky trámců 

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

Pevnost v příčném tahu  − 
zlomky trámců 

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

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

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

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

Max. zatěžovací síla  − 
statické lomové testy 

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

Tab. 7.6 Koeficienty analytických rovnic jednoduchých aproximačních křivek  
pro beton třídy C45/55 
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7.4.2 POKROČILÉ APROXIMACE HODNOT KRYCHELNÉ PEVNOSTI BETONU 

V TLAKU 

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

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

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

důvodu byla pro pevnost betonu v tlaku použita i pokročilejší aproximační křivka, která 

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

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

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

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

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

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

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

uvádí tabulky 7.7 a 7.8. Další podrobnosti obsahuje příloha 1. 

  fc28 [MPa]  fc98 [MPa]  fc159[MPa] 
Označení 

vzorku 
Testované 

vzorky 
Aritm. 
průměr 

Výb. sm. 
odchylka 

COV   
[%] 

Označení 
vzorku 

Testované 
vzorky 

Označení 
vzorku 

Testované 
vzorky 

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

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

Tab. 7.7 Krychelné pevnosti v tlaku betonu třídy C30/37 pro sledovaná stáří vzorků 

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

Označení 
vzorku 

Testované 
vzorky 

Aritm. 
průměr 

Výb. sm. 
odchylka 

COV   
[%] 

Označení 
vzorku 

Testované 
vzorky 

Označení 
vzorku 

Testované 
vzorky 

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

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

Tab. 7.8 Krychelné pevnosti v tlaku betonu třídy C45/55 pro sledovaná stáří vzorků 

Stejně jako v případě určování jednoduchých aproximačních křivek byly nejprve naměřené 

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

(viz příslušný sloupec fc28 v tab. 7.7 resp. 7.8), čímž se získaly relativní hodnoty pro všechna 

zkoumaná stáří. Tyto hodnoty byly poté aproximovány funkcí podle [35] v upraveném tvaru: 
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)e1( 
)( )(-

c28

c
ctba

f

tf −= ,                                                                        (11) 

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

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

aritmetického průměru pevnosti v tlaku pro stáří vzorku 28 dní; exponenciální člen rovnice (11) 

s koeficienty b a c vyjadřuje míru časově závislé změny pevnosti v tlaku v intervalu t = (0;∞), 

která je obecně závislá na parametrech použité betonové směsi a také na podmínkách prostředí, 

ve kterém je vzorek uchováván. 

Aproximace byla provedena s kritériem nejmenších čtverců odchylek pomocí genetických 

algoritmů implementovaných v Java balíku GA s otevřeným zdrojovým kódem, viz [36]. 

V obr. 7.21 je uveden průběh aproximační křivky (11) pro obě pevnostní třídy betonu 

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

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

determinace. 

 

Obr. 7.21 Aproximační křivky pro relativní krychelnou pevnost v tlaku  
pro oba studované betony 
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7.5 VÝSLEDKY Z ÚNAVOVÝCH LOMOVÝCH ZKOUŠEK 

V rámci experimentů vyhodnocovaných v této disertační práci bylo odzkoušeno 25 

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

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

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

předepsaný počet cyklů, v našem případě 2·106 cyklů.  

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

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

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

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

Další možností je vyhodnocení dynamických zkoušek pomocí nelineárního regresního modelu 

vyvinutého Castillem a kol. [37], a to buď na základě Weibullova nebo Gumbelova rozdělení 

pravděpodobnosti. Oba uvedené přístupy budou dále využity pro vyhodnocení provedených 

dynamických experimentů. 

7.5.1 S–N KŘIVKY 

Výsledky dynamických zkoušek tříbodově namáhaných těles s centrálním zářezem při různé 

úrovni zatížení jsou shrnuty v obr. 7.22 a 7.23 pro beton třídy C30/37 resp. C45/55, kde je 

maximální nominální normálové napětí aplikované při únavových experimentech vyneseno 

proti logaritmu počtu cyklů do porušení. 

Základní vztah pro popis experimentálně získaných dat je založen na zmíněných empiricky 

odvozených S–N diagramech: 

 bNaS ⋅= ,                                                                     (12) 

kde a, b jsou materiálové parametry. 

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

počtu cyklů. Nicméně, únavové chování heterogenních materiálů typu betonu je daleko 

od ideálního a výsledky vykazují značný rozptyl. Následující analytická vyjádření příslušných 

S–N křivek jsou doplněna hodnotami koeficientu determinace R2 (způsob jeho určení viz výše). 

Podle rovnice (12) jsou mocninná funkce a koeficient determinace pro beton pevnostní třídy 

C30/37: 

0230,07256,3 −⋅= NS  a R2 = 0,3806                                                                   (13) 
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a pro beton pevnostní třídy C45/55: 

0345,09227,5 −⋅= NS  a R2 = 0,7289.                                                                 (14) 

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

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

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

podělena koeficienty určenými z aproximačních křivek hodnot lomově-mechanických 

parametrů v čase, které byly představeny v podkapitole 7.4. Tímto postupem byla naměřená 

data standardizována na stáří vzorků 28 dní.  

Pro ilustraci jsou v obr. 7.22 a 7.23 kromě naměřených vynesena i upravená data pomocí 

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

7.21), včetně analytického výrazu upravené S–N křivky a koeficientu determinace; v  případě 

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

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

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

popsaného postupu.  

Koeficienty analytických rovnic S–N křivek upravených pomocí koeficientů získaných 

z jednoduchých aproximačních křivek lomově mechanických parametrů v čase (viz tab. 7.5 

a 7.6) jsou shrnuty v tabulce 7.9 a 7.10. Nejvýraznější změny koeficientu determinace pro beton 

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

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

pak při použití koeficientů určených z polynomické aproximační křivky relativních hodnot 

informativní pevnosti v tlaku určené na zlomcích trámců po lomových zkouškách a lomové 

energie. 
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Obr. 7.22 S−N křivky pro beton C30/37 

 

 

Obr. 7.23 S−N křivky pro beton C45/55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Stanovení únavových charakteristik betonu s využitím lomově-mechanických parametrů 
 Ing. Hana Šimonová 
 
  

55 
 

 S = a·Nb 

Aproximační křivka   Mocninná Logaritmická Polynom 2. st. 

Relativní parametr a b R2 a b R2 a b R2 

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

Pevnost v tlaku  
− zlomky trámců 

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

Pevnost v příčném tahu  
− zlomky trámců 

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

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

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

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

Max. zatěžovací síla 
− statické lomové testy 

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

Tab. 7.9 Koeficienty S–N křivek a koeficienty determinace pro beton třídy C30/37 

 
 S = a·Nb 

Aproximační křivka   Mocninná Logaritmická Polynom 2. st. 

Relativní parametr a b R2 a b R2 a b R2 

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

Pevnost v tlaku  
− zlomky trámců 

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

Pevnost v příčném tahu  
− zlomky trámců 

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

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

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

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

Max. zatěžovací síla 
− statické lomové testy 

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

Tab. 7.10 Koeficienty S–N křivek a koeficienty determinace pro beton třídy C45/55 
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Pro popsání chování při wöhlerovském přístupu se někdy také používají hodnoty napětí 

vztažené na statickou pevnost betonu. V obr. 7.24 jsou vyneseny takto normované S–N křivky 

z naměřených dat pro obě pevnostní třídy betonu, kdy je maximální napětí aplikované 

při únavových experimentech poděleno nominální statickou pevnostní v ohybu a vyneseno proti 

logaritmu počtu cyklů do porušení. V obr. 7.25 jsou normované S–N křivky vyneseny pro data 

upravená pomocí pokročilé aproximace relativních hodnot pevnosti v tlaku. 

 

Obr. 7.24 Normované S−N křivky vynesené z naměřených dat  

 

 

Obr. 7.25 Normované S−N křivky vynesené z upravených dat 
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7.5.2 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY NA ZÁKLADĚ WEIBULLOVA 

A GUMBELOVA ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 

Další možností je využití statistického vyhodnocení dynamických experimentů, jako je 

nelineární regresní model vyvinutý Castillem a kol., a to buď na základě Weibullova rozdělení 

pravděpodobnosti, nebo Gumbelova rozdělení. 

 K popisu experimentálně získaných dat byl nejprve použit vztah, který vychází 

z Weibullova rozdělení využitého Castillem a kol. [37], v následujícím tvaru: 
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kde N je únavová životnost měřená v počtech cyklů, S napětí, P pravděpodobnost porušení, L0 

referenční délka, Li délka vzorku (v případě této práce je L0/Li = 1) a B, C, β, δ a λ jsou 

parametry modelu, jejichž fyzikální význam je následující: B prahová hodnota životnosti, 

C prahová hodnota S nebo mezní odolnost, β parametr tvaru, δ parametr měřítka a λ parametr 

určující pozici odpovídající křivce s nulovou pravděpodobností Weibullova rozdělení [37]. 

Analytický výraz pro popis S−N pole v následujícím tvaru: 
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umožňuje pravděpodobnostní predikci maximální konstantní amplitudy zatížení 

pro požadovaný počet cyklů. 

S využitím Weibullova modelu dle Castilla a kol. byl získán následující analytický vztah 

pro beton pevnostní třídy C30/37 dle rovnice (16): 
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a pro beton pevnostní třídy C45/55 následující vztah: 
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Při uvažování Gumbelova rozdělení pravděpodobnosti byl pro popis S−N pole použit vztah 

v následujícím tvaru [22]: 
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kde N je únavová životnost měřená v počtech cyklů, S napětí, P pravděpodobnost porušení, B 

prahová hodnota životnosti, C prahová hodnota S nebo mezní odolnost, δ a λ jsou parametry 

odpovídající Gumbelově rozdělení pravděpodobnosti [37]. 

S využitím tohoto modelu byl získán následující analytický vztah pro beton pevnostní třídy 

C30/37 dle rovnice (19): 
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a pro beton pevnostní třídy C45/55 vztah: 
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V rovnicích (17), (18), (20), (21) a v tabulkách 7.11 a 7.12 byla pro oba modely uvažována 

pravděpodobnost porušení P = 0,5. 

V tabulce 7.11 jsou uvedeny parametry určené pomocí modelu Castilla a kol. na základě 

Weibullova a Gumbelova rozdělení pravděpodobnosti pro data upravená pomocí 

aproximačních křivek relativních hodnot lomově-mechanických parametrů v čase pro třídu 

C30/37, obdobně pak v tabulce 7.12 pro třídu betonu C45/55. 
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V obr. 7.26 a 7.27 jsou pro ilustraci vynesena data upravená pomocí pokročilých 

aproximačních křivek relativních hodnot pevnosti betonu v tlaku pro beton třídy C3/37 resp. 

C45/55. Křivky vystihující závislost maximálního ohybového napětí na logaritmu počtu cyklů 

do porušení určené pomocí nelineárních regresních modelů podle Castilla a kol. odpovídají 

kvantilu P = 0,5 a mezím konfidenčního intervalu v rozsahu 0,90. 

Ačkoli asymptotické chování pojednávaných modelů v oblasti nízkého počtu cyklů není 

realistické, lze dojít k závěru, že tyto modely mohou být aplikovány pro popis Wöhlerovy 

křivky především pro oblast středního a vysokého počtu cyklů. 

 Weibullův model Gumbelův model 

Aproximační křivka mocninná 

Relativní parametr β B C δ λ B C δ λ 

Pevnost v tlaku 1,40 0,00 0,20 2,64 5,36 4,42 0,47 0,79 3,18 

Modul pružnosti 1,24 0,00 0,19 2,98 5,94 0,00 0,27 1,30 8,37 

Lomová houževnatost 1,32 0,00 0,31 1,77 4,52 3,29 0,49 0,66 3,21 

Lomová energie 2,74 2,42 0,18 3,08 1,57 5,06 0,29 0,66 2,59 

Aproximační křivka logaritmická 

Relativní parametr β B C δ λ B C δ λ 

Pevnost v tlaku 1,41 0,00 0,18 2,72 5,44 4,53 0,46 0,80 3,16 

Modul pružnosti 1,25 0,00 0,18 3,02 5,99 0,00 0,25 1,32 8,49 

Lomová houževnatost 1,53 0,00 0,30 1,86 4,41 3,33 0,47 0,64 3,19 

Lomová energie 2,50 4,18 0,29 2,01 0,67 4,72 0,29 0,64 2,59 

Aproximační křivka polynom 2. st 

Relativní parametr β B C δ λ B C δ λ 

Pevnost v tlaku 1,65 0,00 0,23 2,54 4,96 3,89 0,47 0,72 3,29 

Modul pružnosti 1,02 0,00 0,19 2,99 6,10 6,07 0,53 0,96 2,68 

Lomová houževnatost 1,26 6,75 0,55 1,86 0,00 6,75 0,55 0,99 2,13 

Lomová energie 2,01 0,00 -0,09 4,66 4,89 6,75 0,28 0,90 2,28 

Aproximační křivka pokročilá 

Relativní parametr β B C δ λ B C δ λ 

Pevnost v tlaku 1,52 0,00 0,11 3,12 5,80 0,00 0,18 1,24 8,43 

Tab. 7.11 Koeficienty Weibullova a Gumbelova nelinearního regresního modelu  
pro beton třídy C30/37 
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 Weibullův model Gumbelův model 

Aproximační křivka mocninná 

Relativní parametr β B C δ λ B C δ λ 

Pevnost v tlaku 1,02 0,00 0,64 2,82 5,15 0,00 0,67 1,60 8,04 

Modul pružnosti 1,01 0,00 0,56 3,72 6,14 0,00 0,60 2,17 9,95 

Lomová houževnatost 1,01 0,00 0,61 3,04 5,40 0,00 0,65 1,73 8,49 

Lomová energie 1,06 0,00 0,71 2,22 4,33 0,00 0,73 1,13 6,58 

Aproximační křivka logaritmická 

Relativní parametr β B C δ λ B C δ λ 

Pevnost v tlaku 1,02 0,00 0,64 2,84 5,16 0,00 0,67 1,60 8,06 

Modul pružnosti 1,01 0,00 0,56 3,71 6,12 0,00 0,60 2,16 9,91 

Lomová houževnatost 1,03 0,00 0,61 3,03 5,42 0,00 0,64 1,74 8,51 

Lomová energie 1,05 0,00 0,70 2,23 4,36 0,00 0,72 1,14 6,63 

Aproximační křivka polynom 2. st 

Relativní parametr β B C δ λ B C δ λ 

Pevnost v tlaku 1,02 0,00 0,68 2,74 4,98 0,00 0,71 1,53 7,79 

Modul pružnosti 1,01 0,00 0,58 3,76 6,12 0,00 0,62 2,19 9,96 

Lomová houževnatost 1,02 0,00 0,64 2,88 5,22 0,00 0,67 1,64 8,17 

Lomová energie 1,42 0,00 0,76 2,21 3,96 0,00 0,79 1,00 6,13 

Aproximační křivka pokročilá 

Relativní parametr β B C δ λ B C δ λ 

Pevnost v tlaku 1,02 0,00 0,67 2,66 4,97 0,00 0,70 1,48 7,69 

Tab. 7.12 Koeficienty Weibullova a Gumbelova nelinearního regresního modelu  
pro beton třídy C45/55 
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Obr. 7.26 S−N křivky a nelineární regresní model podle Castilla a kol. na základě Weibullova 

a Gumbelova rozdělení pravděpodobnosti pro beton třídy C30/37: upravená data 

 

 

Obr. 7.27 S−N křivky a nelineární regresní model podle Castilla a kol. na základě Weibullova 
a Gumbelova rozdělení pravděpodobnosti pro beton třídy C45/55: upravená data 
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7.6 STUDIE STATISTICKÉHO CHOVÁNÍ ÚNAVOVÝCH FUNKCÍ 

Jak už bylo zmíněno, únavové chování heterogenních materiálů typu betonu je vzdáleno 

od ideálního, proto jsou výsledky většinou velmi rozptýlené. Nabízela se proto analýza 

proměnlivosti naměřených hodnot základních únavových parametrů betonů těles z výše 

uvedených tříd s využitím pravděpodobnostního softwaru FReET [38]. Tato analýza byla 

provedena pro únavové funkce vyhodnocené pro upravená data pomocí koeficientů získaných 

z pokročilé aproximační křivky relativních hodnot pevnosti betonu tlaku pro obě pevnostní 

třídy betonu. 

Připomeňme, že FReET je víceúčelový pravděpodobnostní software pro statistické, 

citlivostní a spolehlivostní analýzy modelů inženýrských problémů. Umožňuje simulovat 

nejistoty problému na úrovni náhodných veličin (typicky ve stavebnictví/strojírenství – 

materiálové vlastnosti, zatížení, geometrické imperfekce). 

7.6.1 STATISTICKÁ ANALÝZA S–N KŘIVEK 

Při statické analýze Wöhlerových křivek (12) byly parametry a a b uvažovány jako náhodné 

veličiny s dvouparametrickým log-normálním rozdělením. Jejich střední hodnoty parametrů 

byly zadány podle obr. 7.22 resp. 7.23, základní hodnota variačního koeficientu (COV) byla pro 

parametr a zvolena 1,9 % pro beton pevnostní třídy C30/37, resp. 3,3 % pro třídu C45/55, 

vycházející z hodnot COV krychelné pevnosti v tlaku pro stáří vzorků 28 dní. Dále byly 

provedeny výpočty uvažující tyto hodnoty COV parametricky: 5, 10, 15 a 20 %, které byly 

uvažovány také pro parametr b. 

O vybraných výsledcích výše naznačených statistických analýz si lze učinit představu 

z obr. 7.28 a obr. 7.29, kde jsou v S–N diagramu standardizovaná naměřená data obou betonů 

doplněna výstupy programu FReET (odhad střední hodnoty a +/- směrodatné odchylky STD), 

přičemž vlevo je vždy použita hodnota COV parametru Wöhlerovy křivky a stanovená ze tří 

statických zkoušek, vpravo pak s hodnotou COV 15 % (C30/37), resp. 10 % (C45/55); 

u parametru b je COV v obou případech roven 5 %. 
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Obr. 7.28 Standardizovaná naměřená data a statistická analýza únavových křivek  
pro beton pevnostní třídy C30/37 

 

       

 
Obr. 7.29 Standardizovaná naměřená data a statistická analýza únavových křivek  

pro beton pevnostní třídy C45/55 

Z provedené studie vyplývá, že pro vystižení proměnlivosti naměřených výsledků ani 

u jednoho z betonů nepostačuje počáteční informace o variabilitě pevností ze tří statických 

zkoušek. 
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7.6.2 STATISTICKÁ ANALÝZA WEIBULLOVA NELINEÁRNÍHO MODELU 

Vybrané parametry křivky (16) popisující S–N pole byly uvažovány jako náhodné veličiny 

s dvouparametrickým log-normálním rozdělením. Střední hodnoty parametrů jsou spolu 

s příslušnými hodnotami variačních koeficientů (COV) jednotlivých parametrů shrnuty 

v tab. 7.13. 

Parametr 
Rozdělení  
náhodné veličiny 

Střední hodnota  
[−]  

COV  
[%] 

B 
C30/37 Deterministické 0,00 − 

C45/55 Deterministické 0,00 − 

C 
C30/37 Log-normální (2 par) 0,11 15 

C45/55 Log-normální (2 par) 0,67 10 

β 
C30/37 Log-normální (2 par) 1,52 15 

C45/55 Log-normální (2 par) 1,02 10 

δ  
C30/37 Log-normální (2 par) 3,12 15 

C45/55 Log-normální (2 par) 2,66 10 

λ 
C30/37 Log-normální (2 par) 5,80 25 

C45/55 Log-normální (2 par) 4,97 20 

Tab. 7.13 Vstupní veličiny pro statistickou analýzu Weibullova nelineárního regresního modelu 
v programu FReET 

Volba COV jednotlivých parametrů vycházela z provedené studie proměnlivosti parametrů 

Wöhlerovy křivky. Ze studie statistického chování Weibullova nelineárního modelu únavové 

odezvy analyzovaných betonů vyplývá, že zvolené výchozí hodnoty COV jsou dostačující pro 

parametry C, β, δ. Proměnlivost bezrozměrného parametru Weibullova modelu λ je pro 

přesnější vystižení závislostí maximálního nominálního normálového napětí při ohybu 

na logaritmu počtu cyklů do porušení nutné uvažovat hodnotou COV 25 % pro beton pevnostní 

třídy C30/37, resp. 20 % pro beton C45/55. Tyto výsledky jsou vyneseny v obr. 7.30 resp. 7.31. 
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Obr. 7.30 Standardizovaná naměřená data a statistická analýza Weibullova (vlevo) 
a Gumbelova nelineárního modelu pro beton pevnostní třídy C30/37 

 

  

 

Obr. 7.31 Standardizovaná naměřená data a statistická analýza Weibullova (vlevo) 
a Gumbelova nelineárního modelu pro beton pevnostní třídy C45/55 
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7.6.3 STATISTICKÁ ANALÝZA GUMBELOVA NELINEÁRNÍHO MODELU 

Vybrané parametry křivky (19) popisující S–N pole byly také uvažovány jako náhodné 

veličiny s dvouparametrickým log-normálním rozdělením. Střední hodnoty parametrů jsou 

spolu s příslušnými hodnotami variačních koeficientů (COV) jednotlivých parametrů shrnuty 

v tab. 7.14 

Výchozí hodnoty COV odpovídajících parametrů uvedených v tabulce 7.14 byly stejně jako 

u Weibullova nelineárního regresního modelu uvažovány hodnotou 15 % pro beton pevnostní 

třídy C30/37, resp. 10 % pro beton C45/55.  

Z této studie statistického chování modelu únavové odezvy studovaných betonů vyplývá, že 

zvolené výchozí hodnoty COV jsou dostačující pro parametry C a δ. Proměnlivost 

bezrozměrného parametru λ je pro přesnější vystižení závislostí maximálního nominálního 

normálového napětí při ohybu na logaritmu počtu cyklů do porušení nutné uvažovat hodnotou 

COV 20 % pro obě pevnostní třídy betonu. Výsledky jsou shrnuty v obr. 7.30 resp. 7.31. 

Parametr 
Rozdělení  
náhodné veličiny 

Střední hodnota  
[−]  

COV  
[%] 

B 
C30/37 Deterministické 0,00 − 
C45/55 Deterministické 0,00 − 

C 
C30/37 Log-normální (2 par) 0,18 15 
C45/55 Log-normální (2 par) 0,70 10 

δ  
C30/37 Log-normální (2 par) 1,24 15 
C45/55 Log-normální (2 par) 1,48 10 

λ 
C30/37 Log-normální (2 par) 8,43 20 
C45/55 Log-normální (2 par) 7,69 20 

Tab. 7.14 Vstupní veličiny pro statistickou analýzu Gumbelovanelineárního regresního modelu 
v programu FReET 
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7.7 VÝSLEDKY SIMULACÍ PROGRAMEM ATENA 

Prezentované výsledky provedených dynamických experimentů byly využity pro kalibraci 

a pro další vývoj materiálového modelu pro únavové poškození betonu v tahu [39−41], který je 

implementován v nelineárním MKP programu ATENA [42].  

Nelineární kvazikřehko-plastický materiálový model pro beton [43] v programu ATENA byl 

doplněn o simulaci poškození únavou v tahu (podrobněji viz např. [39]). Pro zachování 

inženýrského konceptu modelování materiálu je implementace únavového poškození založena 

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

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

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

únavou tedy sestává ze dvou částí:  

• vznik trhlin vyvolaný cyklickou změnou napětí, 

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

Toto poškození je následně v materiálovém bodě uplatněno zvýšením hodnoty maximálního 

v historii tohoto bodu dosaženého otevření trhliny [39]. 

Popsaný model pro simulaci únavového poškození betonu byl nejprve ověřen porovnáním 

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

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

k simulaci výše popsaných únavových zkoušek ohýbaných vzorků se zářezem. 

Vytvořeným numerickým modelem jsou tyto únavové experimenty úspěšně simulovány. 

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

a jeho dalšímu vývoji [40]. 

Pro ilustraci jsou v obr. 7.32 naměřená a upravená data pomocí koeficientů získaných 

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

doplněna o výsledky simulací programem ATENA. 
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Obr. 7.32 Závislost maximální síly na logaritmu počtu cyklů do porušení pro beton pevnostní 

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

V předložené disertační práci byl představen poměrně komplexní postup korekce hodnot 

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

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

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

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

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

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

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

účinnosti. 

Dále bylo představeno vyhodnocení pomocí nelineárního regresního modelu vyvinutého 

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

asymptotické chování Weibullova a Gumbelova modelu vyvinutého Castillem a kol. v oblasti 

nízkého počtu cyklů není realistické, lze konstatovat, že tyto modely mohou být aplikovány 

pro popis Wöhlerovy křivky především pro oblast středního a vysokého počtu cyklů. 

V neposlední řadě prezentované korigované výsledky provedených experimentů přispěly 

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

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

modelů, např. únavového poškozování kotevních oblastí předpjatých/železobetonových 

konstrukcí/konstrukčních prvků. 

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

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

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

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

• automatizace vyhodnocení cyklicky zatěžovaných těles z cementových kompozitů 

s ohledem na jejich stáří; 

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

lomově-mechanických parametrů ze statických testů: maximalizace koeficientu 

determinace; 

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

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

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

• uplatnění zmíněných postupů také v oblasti cyklických tlakových zkoušek těles 

z vybraných betonů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

Zkratky 

ATENA   Advanced Tool for Engineering Nonlinear Analysis; 

C30/37   třída betonu podle pevnosti betonu v tlaku, C – concrete, 30 – charakteristická 

válcová pevnost v tlaku po 28 dnech v MPa, 37 – charakteristická krychelná 

pevnost v tlaku po 28 dnech v MPa; 

C45/55   třída betonu podle pevnosti betonu v tlaku, C – concrete, 45 – charakteristická 

válcová pevnost v tlaku po 28 dnech v MPa, 55 – charakteristická krychelná 

pevnost v tlaku po 28 dnech v MPa; 

CEM I 42,5 R portlandský cement pevnostní třídy 42,5 s vysokými počátečními pevnostmi; 

COV    variační koeficient; 

FAST   Fakulta stavební; 

FReET   Feasible Reliability Engineering Tool; 

GA    genetické algoritmy; 

MKP    metoda konečných prvků; 

S3    třída betonu podle konzistence čerstvého betonu zjištěná pomocí metody 

sednutí; 

STD    směrodatná odchylka; 

UIC    International Union of Railways; 

UZ    ultrazvuk; 

VUT    Vysoké učení technické v Brně; 

XA1 stupeň vlivu prostředí – chemické působení, slabě agresivní chemické 

prostředí; 

XC2 stupeň vlivu prostředí − koroze vyvolaná karbonatací; mokré, občas suché 

prostředí. 

Symboly – velká písmena latinské abecedy 

A tlačená plocha; 

B prahová hodnota životnosti; 

C prahová hodnota S nebo mezní odolnost; 

E statický modul pružnosti určený z lomových zkoušek těles s centrálním zářezem 

v tříbodovém ohybu; 
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Ebu dynamický modul pružnosti určený pomocí UZ impulzové metody; 

Ebr, Ebrf, EbrL dynamický modul pružnosti v tahu a tlaku určený pomocí rezonanční metody; 

F síla; 

Fc maximální zatížení při porušení v tlaku; 

Fct maximální síla při porušení v příčném tahu; 

Gbr dynamický modul pružnosti ve smyku určený pomocí rezonanční metody; 

GF,m specifická lomová energie; 

KIc
e efektivní lomová houževnatost; 

L, Li délka tělesa; 

L0 referenční délka; 

N počet cyklů; 

P pravděpodobnost porušení; 

Pmin minimální zatížení sinusové vlny v každém cyklu; 

Pmax maximální zatížení sinusové vlny v každém cyklu; 

R parametr asymetrie cyklu; 

Rbe informativní pevnost betonu v tlaku; 

S  normálové napětí; 

Se reziduální součet čtverců; 

St celkový součet čtverců; 

T doba kmitu, nejmenší časový úsek, za který se opakuje stejný průběh napětí; 

V objem tělesa; 

Y pozorované hodnoty závisle proměnné; 

Ŷ  vyrovnané hodnoty závisle proměnné; 

Y  aritmetický průměr složek Y. 

Symboly – malá písmena latinské abecedy 

c1 korekční součinitel podle [15]; 

d svislý posun; 

f frekvence, počet změn za jednotku času; 

fc krychelná pevnost v tlaku; 

fc28 krychelná pevnost v tlaku pro stáří vzorků 28 dní; 

fc91 krychelná pevnost v tlaku pro stáří vzorků 91 dní; 
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fc98 krychelná pevnost v tlaku pro stáří vzorků 98 dní; 

fc159 krychelná pevnost v tlaku pro stáří vzorků 159 dní; 

fc∞ teoretická pevnost v tlaku vzorku v čase t = ∞; 

fct pevnost v příčném tahu; 

fc(t) krychelná pevnost v tlaku v čase t; 

ff vlastní frekvence příčného kmitání určená rezonanční metodou; 

fL vlastní frekvence podélného kmitání určená rezonanční metodou; 

ft vlastní frekvence kroutivého kmitání určená rezonanční metodou; 

i poloměr setrvačnosti průřezu; 

k  součinitel tvaru průřezu podle [15]; 

k3 koeficient rozměrnosti; 

m hmotnost tělesa; 

t čas ve dnech; 

tL doba průchodu UZ impulzu; 

vL rychlost šíření UZ impulzu. 

Symboly – malá písmena latinské abecedy 

β  parametr tvaru Weibullova rozdělení, resp. parametr odpovídající Gumbelově 

rozdělení pravděpodobnosti; 

δ  parametr měřítka Weibullova rozdělení, resp. parametr odpovídající Gumbelově 

rozdělení pravděpodobnosti; 

κr zmenšovací koeficient pro dynamický modul pružnosti určený pomocí rezonanční 

metody; 

κu zmenšovací koeficient pro dynamický modul pružnosti určený pomocí ultrazvukové 

metody; 

λ  parametr určující pozici odpovídající křivce s nulovou pravděpodobností Weibullova 

rozdělení; 

λL  délka vlny; 

νbr, µbr dynamický Poissonův součinitel určený pomocí rezonanční metody; 

νbu dynamický Poissonův součinitel určený pomocí UZ impulzové metody; 

ρ objemová hmotnost materiálu v nevysušeném stavu; 

σa amplituda napětí neboli dynamická složka zátěžového cyklu; 
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σc mez únavy; 

σm střední napětí neboli statická složka zátěžového cyklu; 

σmin dolní napětí, minimální hodnota cyklického napětí; 

σmax, σh horní napětí, maximální hodnota cyklického napětí. 
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