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Abstrakt 

Předkládaná disertační práce je zaměřena na analýzu alternativní zkoušky pro určování 

lomově mechanických parametrů cementových kompozitů. Je analyzováno těleso ve tvaru disku 

o průměru 150 mm, tloušťce 60 mm a jeho modifikace pro použití při zkoušce excentrickým 

tahem (zkr. CT). Taková zkouška je v práci označována jako modifikovaná zkouška 

excentrickým tahem (zkr. MCT, popřípadě MDCT). Tato testovací konfigurace byla pro 

zkoušení statických a únavových vlastností cementových kompozitů vybrána právě z důvodu 

jejího tradičního využití pro testování únavy kovových materiálů. Pro modifikovanou zkoušku 

excentrickým tahem mohou být využita tělesa i s jiným průřezem, ale práce je výhradně 

zaměřena na těleso kruhové, například proto, že by jej šlo snadno odřezat z jádrových vývrtů, 

odebíraných přímo ze stávající konstrukce. Mechanické a únavové parametry zjištěné pomocí 

zkušebního tělesa odebraného z jádrového vývrtu jsou relevantnější staří použitého betonu 

kontrolované konstrukce. Modifikovaná zkouška excentrickým tahem byla nejdříve kalibrována 

numerickými simulacemi, zahrnující ladění tvaru numerického modelu a použití materiálových 

modelů pro beton a ocel. Následně bylo provedeno laboratorní zkoušení modifikované zkoušky 

excentrickým tahem na několika úrovních. Bylo provedeno ověření výstižnosti numerického 

modelu oproti pilotnímu laboratornímu testování MCT zkoušky. Dále bylo provedeno porovnání 

modifikované zkoušky excentrickým tahem a její vhodnosti k určování lomově mechanických 

parametrů cementových kompozitů se zkouškou v tříbodovém ohybu, která je pro tyto účely 

standardizovanou zkouškou. Další laboratorní testování bylo zaměřeno na určení lomově 

mechanických parametrů betonu směsi klasifikované v pevnostní třídě C30/37 a na pilotní studii 

únavových parametrů ve stejné pevnostní třídě betonu. V práci byly také představeny numerické 

simulace protlačovací zkoušky, zaměřené na spojení betonu s ocelí epoxidovým lepidlem. 

Klíčová slova 

Modifikovaná zkouška excentrickým tahem, Statické laboratorní zkoušky, Únavové 

laboratorní zkoušky, Lomové parametry, Cementové kompozity, Protlačovací zkouška, ATENA, 

numerické simulace, ARAMIS měření 
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Abstract 

The presented dissertation thesis is focused on analysis of alternative test method for 

determination of mechanical parameters of cement based composites. A disk shaped specimen 

with diameter 150 mm, thickness 60 mm  was analysed and its modification for use on compact 

tension test (CT). Such a test is hereinafter referred to as modified compact tension (shortly 

MCT or MDCT)). This test configuration was chosen for testing the static and fatigue properties 

of cement based composites precisely because of its traditional use for fatigue testing of metallic 

materials. Specimens with a different cross-sections can also be used for MCT, but the work is 

exclusively focused on circular specimen, for example because it could be easily cut from drill 

core taken directly from the existing structure, on which the properties are more relevant to the 

age of the used concrete of the controlled structure. The modified compact tension test was 

firstly calibrated by numerical simulations involved the tuning of the shape of the numerical 

model and used material models of concrete and steel. Then the laboratory testing of modified 

compact tension on several levels were performed. The adequacy of the numerical model was 

verified against the pilot laboratory testing of the MCT test. Furthermore, the comparison of the 

modified compact tension test and its suitability for determining of fracture mechanical 

parameters of cement based composites with the three point bending test, which is the 

standardized test configuration for these purposes was performed. Another laboratory testing was 

focused of determining of fracture mechanical parameters of concrete mixture classified in 

strength class C30/37 and the pilot study of fatigue parameters of the same strength class of the 

concrete mix. The work was also presented numerical simulations of the push-out test, focused 

on the connection of concrete and steel with epoxy adhesive. 

Keywords 

Modified compact tension test, Static laboratory tests, Fatigue tests, Fracture parameters, 

Cement based composites, Push-out test, ATENA numerical simulation, ARAMIS measurement 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY ÚNAVOVÉHO 

CHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ 

1. PŘEDMLUVA 

Moderní přístup k samotným stavebním konstrukcím vyžaduje stavět konstrukce lehké, 

štíhlé a s využitím co nejmenšího množství konstrukčních materiálů za účelem snížení nákladů 

na stavbu. K bezesporu nejpoužívanějším stavebním materiálům v současnosti stále patří 

cementové kompozity. Kromě standardních typů prostého betonu či železobetonu jsou do této 

skupiny zařazeny i modernější materiály na bázi cementu, a sice betony vyztužené vlákny nebo 

vysokopevnostní betony. Za účelem zlepšení charakteristických vlastností mohou být betonové 

směsi obohaceny o speciální přísadu, jako je například popílek či mikrosilika. Rozvoj nových 

technologií, stavebních materiálů a postupů dal trend stavět budovy velmi vysoké a štíhlé, tj. 

mrakodrapy nebo pylony vysoko postavených silničních mostů a eskapád. Tyto konstrukce jsou 

denně namáhány klimatickými podmínkami dané lokality (vítr, déšť), což je opakovatelné 

(cyklické) nezanedbatelné zatížení a je tedy záhodno znát, jak se změní charakteristické 

vlastnosti použitých stavebních materiálů v konstrukci v průběhu věků. V současnosti tak hraje 

významnou roli určování životnosti nejenom kovových materiálů, ale i cementových kompozitů. 

Oproti kovovým materiálům je průzkum únavového chování cementových kompozitů 

v současnosti stále málo probádaným územím. Předkládaná disertační práce se zabývá studiem 

zkušebního tělesa, které by bylo možné odebírat přímo ze stávající konstrukce a bylo by použito 

pro určování charakteristik odpovídajících konkrétnímu stáří konstrukce. Geometrie tohoto 

tělesa je odvozena ze známé geometrie zkušebního tělesa pro určování únavových parametrů na 

kovových materiálech. V práci se nadále řeší, jakým nejvhodnějším způsobem by toto těleso 

mělo být uchyceno do zkušebního lisu a tedy, jakým způsobem bude do něj vnášeno zatížení. 

Konfigurace zkušebního tělesa je podrobena nejprve numerické analýze a posléze i odzkoušena 

při experimentálních měřeních, jak na statické, tak na cyklické zatížení. 
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2. ÚVOD DO TEORIE LOMOVÉ MECHANIKY 

Únava materiálů byla dlouho studována hlavně na ocelových konstrukcích (železniční 

mosty) a její poznatky aplikovány na ostatní typy materiálu. V šedesátých letech 20. století se na 

problematiku únavy cementových kompozitů začalo nahlížet jinak. Vlivem lomové procesní 

zóny, jež se vyskytuje před čelem trhliny a jejíž velikost je závislá na materiálových 

charakteristikách daného materiálu, bylo zjištěno, že u cementových kompozitů se v ní 

odehrávají procesy zhouževnatění materiálu, které jsou příčinou tzv. tahového změkčení. Tyto 

projevy nelineárního chování tak rozdělily teorii lomové mechaniky na lineární elastickou 

lomovou mechaniku (LELM, stále platnou pro kovové materiály) a nelineární elastickou 

lomovou mechaniku (NELM), platnou pro kvazi-křehké materiály (cement, beton, keramika aj.). 

Už první aplikace LELM ukázaly, že její použití pro predikci porušování v tělesech je 

značně omezeno pouze na materiály velmi křehké. Lomová houževnatost jako jediný parametr 

popisující predikci lomu není konstantní a liší se v závislosti na geometrii tělesa a způsobu 

zatěžování. Z důvodu nedostatečnosti LELM pro popis chování materiálů z cementových 

kompozitů, obecně nazývaných kvazi-křehké materiály, bylo navrženo několik nelineárních 

modelů. Například modely kohezivní trhliny nebo modely efektivní trhliny (modely ekvivalentní 

elastické trhliny). 

V třicátých až padesátých letech 20. století vzniklo s využitím superpozice zjednodušující 

řešení pro popis napjatosti v tělese s trhlinou rozdělením do tří módů. Jejich vyobrazení spolu 

s působením zatížení je uvedeno na obr. 2-1. 

 Mód I – tahový mód – líce trhliny jsou vzájemně odtahovány a zatížení působí kolmo 

k rovině lomu. 

 Mód II – rovinný smykový mód – líce trhliny jsou relativně posouvány v rovině lomu 

a zatížení působí ve směru šíření trhliny. 

 Mód III – anti-rovinný smykový mód – líce trhliny se vzájemně posunují v rovině 

trhliny, zatížení působí rovnoběžně s čelem trhliny. 

Většinou se však při statických zkouškách betonových těles uvažuje pouze v módu I. 

Stabilita šíření trhliny tělesem se stanovuje lomově-mechanickou materiálovou veličinou 

nazvanou lomová houževnatost, což je kritická hodnota faktoru intenzity napětí, pro mód I 

označována KIc. Obecně v souladu s Griffithovým energetickým kritériem platí, že je-li hodnota 

faktoru intenzity napětí menší než její kritická hodnota, tedy KI < KIc, trhlina se v tělese nešíří. 
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Při rovnosti těchto dvou hodnot, nastává v tělese porucha, kdy KI reprezentuje hnací sílu pro 

porušení v tělese a KIc odolnost tělesa vůči porušení. V posledním případě je-li faktor intenzity 

napětí větší než její kritická hodnota, tedy KI > KIc, pak se trhlina v tělese šíří nestabilně [4]. 

Pro určování kritické hodnoty faktoru intenzity napětí Kc se používá řada 

experimentálních testů, mezi něž se řadí zkoušky v tahu za ohybu, což jsou zkoušky ve 

tříbodovém ohybu – 3PB (z angl. three point bending test) a čtyřbodovém ohybu – 4PB (z angl. 

four point bending test), další zkoušky jsou pak klínové štípání – WST (z angl. wedge-splitting 

test) nebo zkouška excentrickým tahem – CT, z angl. compact tension), viz [34], [58] a [71]. 

 

 Módy namáhání: a) tahový mód; b) rovinný smykový mód; c) anti-rovinný smykový Obr. 2-1

mód (převzato z [79]) 

 

 Grafické znázornění lomového procesu: a) Zatěžovací křivka, b) Práce vnějších sil Obr. 2-2

W a W*, c) Elastické energie deformace U a U*, d) Energie Wf dodaná a vyčerpaná 

při lomovém procesu (převzato z [79]) 

Proces rozvoje trhliny tělesem se obvykle zachycuje pracovním diagramem závislosti 

vnášené síly na deformaci (posunu, průhybu) měřeného bodu nebo na otevření trhliny (COD – 

z angl. crack opening displacement), které může být specifikováno měřením v ústí trhliny 

CMOD (z angl. crack mouth opening displacement). Z těchto zatěžovacích diagramů obecně 

označovaných L-d (nebo P-d) diagramy (L – z angl. Load – síla, d – z angl. displacement – 
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posun) se vypočítává hodnota lomové energie Gf, viz [41] a [56]. Její hodnota je definována jako 

podíl lomové práce Wf, která je rovna obsahu plochy vypočtené pod zatěžovací křivkou, 

a hodnotou obsahu plochy ligamentu, tedy neporušené plochy zkušebního vzorku pod 

počátečním zářezem. Vztah pro výpočet lomové energie je uveden v rovnici (1). Postup výpočtu 

lomové práce pod zatěžovací křivkou zatěžovacího diagramu je znázorněn na obr. 2-2. 

Práce vnějších sil W spotřebovaná od začátku (bod O) do konce (bod N) lomového 

procesu odpovídá svisle šrafované ploše pod křivkou (viz obr. 2-2b). Energie dodaná na proces 

porušení tělesa je rovna rozdílu práce vnějších sil W a deformační energii tělesa U (viz obr. 2-

2c), což je plocha graficky znázorněná na obr. 2-2d. 

 𝐺f =
𝑊f

𝐴lig
=

𝑊f

𝐵∙(𝑊−𝑎0)
 , (1) 

kde: 

Wf je lomová práce v [J], 

Alig je neporušená plocha pod zářezem v [m
2
], 

W je vzdálenost paprsku působící síly od protějšího okraje tělesa v [m], 

B je šířka tělesa v [m] a 

a0 je délka počátečního zářezu v [m]. 

Výpočet lomové energie podle rovnice (1) je doporučením RILEM [56] z roku 1985 

metodou lomové práce pro zkoušky ve tříbodovém ohybu. Ukázalo se, že takto určovaná 

hodnota lomové energie není konstantní parametr a je silně závislá na tvaru tělesa, konfiguraci 

lomové zkoušky a typu zatěžování. 

Určováním nezávislé hodnoty lomové energie bylo věnováno mnoho vědeckých prací. 

Abdalla a Karihaloo nebo Cifuentes a kol. se ve svých pracích zaměřili na výpočet nezávislé 

hodnoty lomové energie pro betonová tělesa podrobená zkouškám v tříbodovém ohybu 

a klínovém štípání, viz např. [1], [16] a [17]. 

  



Numerická podpora pro popis chování cementového kompozitu při únavové zkoušce 

Ing. Táňa Holušová 

  
18 

 

  

  



Numerická podpora pro popis chování cementového kompozitu při únavové zkoušce 

Ing. Táňa Holušová 

  
19 

 

  

3. ÚNAVA MATERIÁLŮ – HISTORICKÉ POZNATKY 

Pojem únava materiálu se poprvé začal používat již v první půlce 19. století, a to 

výhradně v souvislosti s nástupem využívání kovových materiálů ke stavbě konstrukcí, zvláště 

pak v souvislosti s rozvojem železniční dopravy. 

První plnohodnotný výzkum vlivu opakovaného zatěžování železného kladkového řetězu, 

používaného v hornických dolech, provedl ve třicátých letech 19. století Wilhelm Albert [3], kde 

také poprvé použil výraz únava kovů (z angl. metal fatigue). Z provedeného experimentu také 

vyplynulo, že je únava závislá na velikosti zatížení a počtu cyklů opakovaného zatěžování. 

Albert byl také strůjcem tzv. Albertova krouceného lana, jež bylo předchůdcem dnešních 

ocelových lan. 

Od prvního zprovoznění parní lokomotivy v roce 1804 se v první polovině 19. století 

rozvíjela železniční síť napříč celým světem. Budování železničních tratí sloužilo jako popud pro 

průmyslovou revoluci a velkou poptávku po železe a oceli. Řada výzkumů pátrajících po 

viníkovi dopravních nehod na železnici se prováděla od čtyřicátých let 19. století, poté co došlo 

k tragické havárii na železnici poblíž Versailles, kdy zlomená osa železniční nápravy lokomotivy 

zapříčinila její vykolejení, a následný požár vzniklý postupným narážením ostatních vagonů, 

způsobil mezi 52 – 200 úmrtími. Únava kovů byla tou dobou sotva známým pojmem a tato 

nehoda je spojována s počátkem systematického výzkumu daného problému. 

 

Obr. 3-1 Kresba únavového porušení železniční nápravy – osy (Joseph Glynn, 1842) 

William Rankine [55] provedl průzkum zlomených železničních náprav, z jehož výsledku 

vyplynulo, že v místech největších koncentrátorů napětí (jako je rameno, viz obr. 3-1A nebo jiná 

poloha na ose nápravy) docházelo k progresivnímu růstu křehké trhliny, která také vedla k jejich 

Železniční náprava – osa 
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rozlomení v důsledku pravidelného pojíždění po železnici, což lze chápat jako pravidelné (tedy 

cyklické) zatěžování železniční nápravy. 

V roce 1971 August Wöhler [84] publikoval dvacet let výzkumu železničních náprav 

a představil tak dodnes používanou tzv. S-N křivku nebo taky Wöhlerovu křivku, viz obr. 3-2, 

která je popsána jednoduchou exponenciální rovnicí (2). Jde o závislost cyklického napětí 

(S z angl. stress) na počtu cyklů do porušení (N z angl. number of cycles) vyjádřené 

v logaritmickém měřítku. 

 𝑁𝑎𝜎𝑎
𝜔 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡, (2) 

kde: 

N je počet cyklů zatížení do porušení, 

ω je konstanta závislá na materiálu a konstrukčním a technologickém provedení vzorku a 

σ je napětí v [MPa]. 

Index a v rovnici (2) vyjadřuje měrnou jednotku ze sinusoidy vznikající při cyklickém 

zatížení. Napětí lze vyjádřit několika způsoby: buďto jeho maximální hodnotou (σmax) nebo jeho 

minimální hodnotou (σmin), popřípadě rozdílem těchto dvou hodnot jako jejich rozkmit (Δσ). 

Často se používá i hodnota střední, v literatuře označovaná jako σmean. 

 

Obr. 3-2 Wöhlerova křivka slitiny hliníku (převzato z [84]) 

  

S-N křivka pro křehký hliník s UTS 320 MPa 

Životnost (počet cyklů) 

Napětí 

(MPa) 
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3.1. Problematika únavy kovových materiálů 

Únava materiálu je podle General principles of fatigue testing of metals z roku 1964 

(International Organization for Standardization, Geneva) definována jako aplikace změny ve 

vlastnostech, které mohou nastat u kovových materiálů během opakované aplikace tahu či tlaku, 

i když je tento termín obvykle vztažený ke změnám vedoucím k porušení či poškození. Tato 

definice platí obecně i pro nekovové materiály. 

Pojem únavy kovů byl již znám, tzv. S-N křivka byla od svého prvního zveřejnění 

využívána a v následujících letech i modifikována na jiné materiály a slitiny, ale katalyzátorem 

pro studium nebezpečí únavových trhlin se stala série nešťastných katastrof v letecké dopravě, 

jejíž rozmach nastal po druhé světové válce. Britská letecká dopravní společnost vyslala do 

vzdušného prostoru proudová letadla typu Comet a chlubila se, že dokáže převážet velké 

množství cestujících na velké vzdálenosti. Hlavně zaoceánské lety byly velmi žádané. Letadla 

stoupala do výšky až 35 000 stop (10 668 m), což bylo v té době něco neuvěřitelného. Pro 

pohodlí cestujících, letušek a pilotů bylo však nutností vyrovnávat uvnitř letadla tlak, což s sebou 

neslo enormní vnitřní tlakové zatížení uvnitř trupu letadla. Po sérii výbuchů tohoto typu letadla 

bylo zahájeno vyšetřování, proč tomu tak je. Letadlo bylo opakovaně napuštěno a vypuštěno 

vodou, která tak nahrazovala cyklické zatěžování vyrovnávání tlaku v kabině ve vzduchu [53]. 

Po zkoušce byly jednotlivé části letadla rozebrány a podrobně zkoumány. Vědci přišli 

s překvapivým závěrem. V letadlech typu Comet byla zabudována hranatá okna a v plátech 

okolo rohů těchto oken se nacházely mikrotrhliny, jež byly počáteční fází vzniku únavových 

trhlin, jakmile bylo letadlo v provozu. Po těchto závěrech se ve všech typech letadel začala 

budovat okna zaoblená. 

V polovině 20. století Dr. George Irwin přepracoval myšlenky svého předchůdce Alana 

Griffitha, jenž vybudoval základy lomové mechaniky již v roce 1921 [24]. Griffith ve své práci 

představil energetické kritérium, jehož podstatou je, že trhlina se bude v tělese šířit, jestliže 

množství energie dostupné pro vytvoření nového povrchu trhliny dosáhne či překročí množství 

energie potřebné k uskutečnění daného procesu [79]. Irwin usoudil, že veličina faktoru intenzity 

napětí K (3) je určujícím faktorem statické pevnosti v porušeném stavu. 

 𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎, (3) 

kde: 

σ je napětí v [MPa] a 

a je délka trhliny v [m]. 
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Irwin [32] svázal svůj koncept faktoru intenzity napětí s Grifithovým energetickým 

kritériem a postavil tak základ vědnímu oboru dnes označovanému lineární elastická lomová 

mechanika (LELM). 

V letech 1961 a 1962 publikoval Paul Paris ve svých pracích rovnici, která je dnes známá 

jako Parisův zákon (z angl. Paris’s law), označována též jako Paris-Erdoganův zákon (z angl. 

Paris-Erdogan law) [50] a [51]. Paris poukázal na skutečnost, že růst únavové trhliny může být 

popsán rovnicí (4), jejíž grafické znázornění je na obr. 3-3. 

 
d𝑎

d𝑁
= 𝐶Δ𝐾𝑚, (4) 

kde: 

a  je délka trhliny v [m], 

N  je počet zatěžovacích cyklů, 

C a m  jsou materiálové konstanty a 

ΔK  je rozkmit faktoru intenzity napětí (Kmax – Kmin). 

 

Obr. 3-3 Schematický diagram závislosti rychlosti růstu trhliny da/dN na rozkmitu faktoru 

intenzity napětí ΔK 

Šířením únavových trhlin v oceli se věnovali také např. Klesnil a Lukáš [35]. Výpočty 

parametrů a jejich hodnot pro různé zkoušky používané na testování kovových materiálů uvedli 

Knésl a Bednář [38]. Historií únavy materiálů od doby, kdy tento pojem v roce 1838 poprvé 

použil Albert až do devadesátých let 20. století ve své práci zhodnotil Schütz, viz [72]. Obsáhlou 

Faktor intenzity napětí, ΔK [MPa√m] v log měřítku 

Rychlost růstu 

trhliny 

 da/dN [m/cyklus] 

v log měřítku 
Hodnoty materiálové konstanty m: 

m (ocel) = 2 ÷ 4 

m (kovy) = 2 ÷ 8 

m (beton) = 2 ÷ 30 
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studii únavy materiálů, zaměřenou na kovové materiály z hlediska cyklického porušení, iniciace 

únavové trhliny, celkové životnosti a tolerance porušení, zveřejnil Suresh v roce 1998, viz [74]. 

3.2. Problematika únavy cementových kompozitů 

S nástupem využívání materiálů na bázi cementu jako hlavních složek ve stavebním 

průmyslu jde ruku v ruce i potřeba znát jejich materiálové charakteristiky, zjišťované z chování 

daného materiálu při určitém typu zatížení, ať už statickém, či cyklickém. Stavební konstrukce 

jsou namáhány a navrhovány převážně na statické zatížení. S přibývajícími stavbami hlavně 

dopravních silničních či železničních mostů vzniká otázka, zda návrh pouze na statické zatížení 

je dostačující [83]. Z daného důvodu se na vědeckých pracovištích provádí výzkum chování 

betonu při únavovém zatížení. Vliv růstu počtu obyvatel a zmenšujícího se prostoru pro 

uskutečňování staveb dal za vznik stavbám výškovým. Materiály vyšších pevností dovolují 

stavět konstrukce mnohem štíhlejší než doposud. Tyto stavby jsou mnohem estetičtější pro oko 

a i transport menších stavebních dílů je jednodušší. Štíhlé dopravní mosty a vysoké konstrukce 

jsou namáhány dlouhodobým cyklickým zatížením klimatických podmínek v podobě nárazového 

větru, pojezdu vozidel či vlaků. V přímořských oblastech nebo na ropných plošinách uprostřed 

oceánů a moří působí na konstrukce nárazové vlny jako vysoko-cyklové zatížení a v oblastech se 

zvýšenou aktivitou tektonických desek zatížení seizmické, které se však řadí mezi nízko-

cyklové. 

První studie únavových charakteristik i jiných materiálů, než je ocel nebo železo, byla 

provedena německým vědcem Otto Grafem. V této rozsáhlé studii z roku 1929 [22] Graf použil 

široké spektrum materiálů, jako jsou oceli či ocelolitiny, litiny, slitiny mědi (mosaz či bronz), 

niklu, hliníku a hořčíku, přírodních kamenů, betonu a železobetonu, dřeva a skla, pro něž byly 

stanoveny meze únavy a jejich pružnost a pevnost jak při statickém tak při únavovém zatížení. 

O pět let později v roce 1934 společně s  Erwinem Brennerem ve své práci [21] testovali 

odolnost betonu proti často opakovanému tlakovému zatížení. Otto Graf dále testoval materiál 

betonu proti únavě a v roce 1936 ve své práci [23] zhodnotil pevnost betonu a železobetonu 

vystaveného trvalému a často opakovanému zatížení. Roky 1920 – 1945 byly érou výzkumů 

německých vědců, z jejichž základů bylo čerpáno při vědeckých výzkumech v dalších letech. 

Významný přínos do oblasti testování únavy betonu měl v roce 1942 švýcarský vědec Mirko 

Roš, který zkoumal pevnost a deformaci předpjatých nosníků namáhaných ohybem, vyztužených 

„TOR-ocelí“, ušlechtilou ocelí „St52“ a standardní ocelí „St N“, viz [59]. 
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3.3. Současný výzkum únavy betonu 

Faktorem ovlivňujícím únavovou pevnost betonu je hlavně jeho složení. Beton jakožto 

heterogenní materiál je tvořen několika různými složkami. Každá má jiné charakteristické 

vlastnosti a dohromady tvoří jeden celek s mnohem lepšími pevnostními parametry. Už během 

procesu výroby betonu jsou v něm oblasti různých mechanických vlastností, převážně 

vzduchové kapsy a póry. Zátěžové testy pro vyhodnocování chování lomových či únavových 

parametrů se provádí buďto na tělesech bez zářezu nebo na tělesech opatřených koncentrátorem 

napětí. 

3.3.1. Tělesa bez koncentrátoru napětí 

Tělesy bez počátečního zářezu pro únavové testování jsou většinou hranoly či válce 

různých velikostí. Zkouškami, při kterých jsou tato tělesa využita, jsou zkouška v jednoosém 

tlaku a zkouška ve čtyřbodovém ohybu. 

Únavovými zkouškami prostého betonu v tlaku na hranolech o rozměrech 

76 × 76 × 203 mm
3
, zatíženými 190 cykly za minutu se v roce 1969 ve své práci věnoval Raju 

[54] a z výsledků pak sestavil vztahy S-N-P (S – napětí, N – počet cyklů a P – pravděpodobnost 

selhání). Následně Holmen v roce 1979 [29] zpracoval studii vlivu různého zatížení na únavové 

chování prostého betonu. K výzkumu využil válcových těles o průměru 100 mm a výšce 

250 mm, která podrobil statickému a dynamickému zatížení v tlaku a z výsledků únavových 

testů pak odvodil vztahy S-N-P. Také na základě výsledků ověřoval platnost Palmgren-Minerovy 

(PM) hypotézy [45] a [49], z níž vzešlo, že PM hypotéza udává více či méně nebezpečnou 

předpověď únavové životnosti v závislosti na historii zatěžování. Zvláštní pozornost byla 

věnována i výzkumu deformačních vlastností betonu při konstantním amplitudovém zatěžování, 

z jehož výsledků byl odvozen empirický vztah pro celkové podélné napětí σmax v závislosti na 

poměru cyklů 
N
/NF a době zatěžování t. Tento výraz je možno použít pro předpovězení životnosti 

betonu z deformací na počátku života. 

V roce 1981 Hsu [30] ve své práci představil mnohem obecnější vztah čtyř proměnných 

S-N-T-R (T – perioda opakovaného zatížení, R – poměr minimálního a maximálního napětí), na 

jehož základě stanovil dvě rovnice pro predikci únavové pevnosti betonu při vysoko-cyklovém 

a nízko-cyklovém zatěžování. 

V roce 1997 byla autory Zhang a Wu [86] provedena řada zkoušek na betonových 

trámcích (o rozměrech 100 × 100 × 500 mm
3
) bez zářezu zatížených čtyřbodovým ohybem pro 
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stanovení zbytkové únavové pevnosti běžného betonu. Pomocí nedestruktivních metod byl pak 

zjištěn vliv únavy na modul pružnosti, Poissonův součinitel a modul pružnosti ve smyku použité 

betonové směsi. Výsledky ukazují, že s rostoucím počtem cyklů klesají zmíněné parametry 

téměř lineárně. 

Únavovou odezvu prostého a vlákny vyztuženého betonu studovanou na válcových 

tělesech o průměru 150 mm a výšce 300 mm vystavených vysoko-cyklovému zatížení představili 

Cachim a kol. v [15] v roce 2002. Kromě S-N diagramů byly představeny grafy napětí 

v závislosti na přetvoření vycházející z monotónních testů a vývoj posunutí během cyklického 

zatížení. 

V roce 2004 Lee a Barr [39] zveřejnili ve své práci obecný přehled únavového chování 

prostého a vlákny vyztuženého betonu vyjádřeného bezrozměrnými S-N křivkami na základě již 

dostupné literatury. Poukázali na to, že se v literatuře stále vyskytuje velké množství konfliktních 

informací ohledně únavového chování cementových kompozitů. 

Dosud byla studována únavová odezva výhradně na tělesech z prostého betonu. Ovšem 

spolu s rozmachem stavebního inženýrství ve smyslu využívání modernějších stavebních 

materiálů je potřeba znát i únavovou odezvu betonových směsí, počínaje vlákny vyztuženými 

betony, aj., konče přidáváním speciálních směsí do základní betonové matice, jako je například 

popílek, mikrosilika či keramický odpad. 

Například v roce 2010 publikoval Stroeven [73] práci zaměřenou na odezvu vyztužených 

betonových konstrukcí presentovanou na hranolech o rozměrech 100 × 100 × 345 mm
3
 při 

nízko-cyklovém zatěžování. 

V roce 2013 Xiao a kol. [85] studovali využití recyklovaného kameniva (získaného ze 

sutí zdemolovaných konstrukcí) v betonové směsi a jeho odezvu na cyklické zatížení na tělesech 

pro zkoušku v tlaku a pro zkoušku ve čtyřbodovém ohybu. Pro první z nich byly použity hranoly 

o velikosti 100 × 100 × 300 mm
3
, pro druhou hranoly o rozměrech 150 × 150 × 550 mm

3
. 

Výsledky naznačují, že v chování mezi recyklovaným kamenivem a přírodním kamenivem není 

při cyklickém zatížení významnější rozdíl. 

Díky rozmachu počítačové technologie v 21. století existuje řada dostupných programů 

pro monitoring rozvoje trhlin tělesem. Fan a Sun [19] ve své studii využili počítačovou 

prostorovou tomografii (ICT – industrial computed tomography), umožňující snímání a kontrolu 

vnějších a vnitřních struktur ve 3D prostoru, kdy je provedeno až několik tisíc průřezových 

fotografií během rotace tělesa o 360º. Testovány byly jádrové vývrty z připravených betonových 
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desek o rozměrech 50 × 100 mm
2
 v cyklické tlakové zkoušce. Ze studie byl vyvozen parametr 

únavového poškození D, jenž může lépe vystihovat celkové rozložení únavových trhlin. 

Vysoko-cyklovou únavou od pojezdů kol v interakci mezi půdním základem a betonovou 

deskou studovali Hung a kol. [31]. Experimenty v malém měřítku byly doplněny numerickou 

studií modelu ve skutečné velikosti. Na základě parametrické studie pak byl stanoven graf vlivu 

šířky betonové desky na počtu pojezdových cyklů po betonové desce. 

3.3.2. Tělesa s koncentrátorem napětí 

Tělesa opatřená počátečním zářezem jsou většinou krychle, kvádry nebo válce. Zatím 

nejpoužívanější zkouška pro určování únavové odezvy je zkouška ve tříbodovém ohybu. 

V literatuře lze pro určování únavové odezvy najít i modifikovaná tělesa pro zkoušku 

excentrickým tahem. 

V letech 1991 a 1993 byly publikovány práce zaměřené na studium vlivu size effectu na 

únavové chování prostého betonu, viz Bažant a Xu [10]. Druhá práce byla zaměřena na studium 

únavového lomu vysoko pevnostního betonu (přesahujícího tlakovou pevnost 82,7 MPa) a size 

effectu, viz Bažant a Schell [9]. Obě studie byly pozorovány na betonových trámcích se zářezem 

pro zkoušku ve tříbodovém ohybu. 

Na betonových blocích s počátečním zářezem stanovili v roce 2003 Bhalerao a kol. [12] 

pravděpodobnostní rámec pro odhad spolehlivosti materiálu nebo pravděpodobnost selhání 

v důsledku růstu únavových trhlin v prostém betonu. 

Metodami rychlejšího posouzení účinků únavy betonu na zkušebních tělesech se zářezem 

zatížených čtyřbodovým ohybem se zabývali Nieto a kol. v [48] v roce 2006. 

Únavovými charakteristikami betonů různých složení se od roku 2009 zabývá kolektiv 

autorů fakulty stavební VUT v Brně na trámcích se zářezem pro tříbodový ohyb. V Seitl a kol., 

viz [63], byly určovány vybrané únavové a lomově mechanické parametry pokročilých 

stavebních materiálů testované na dvou úrovních. Nejdříve byla tělesa podrobena statickému 

zatížení a z výsledků byly odvozeny hodnoty efektivní lomové houževnatosti materiálů, druhá 

úroveň je spjata se stabilním šířením únavové trhliny při cyklickém zatížení. Pro tyto účely byla 

určena rychlost šíření únavové trhliny a vztažena k aplikovanému rozsahu faktoru intenzity 

napětí (křivka 
da

/dN–ΔK), což odpovídá prostému Parisově zákonu. Pro doplnění základních 

únavových parametrů byla vyhodnocena Wöhlerova křivka. 

Práce Seitl a kol. [61] z roku 2010 byla zaměřena na posouzení, zda mikrosilika může 

vylepšit únavové chování betonu, vyvinutého jako potenciální nový materiál pro mostní prvky. 
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V příspěvku Seitl a kol. [62] ze stejného roku byly představeny základní lomově mechanické 

parametry pokročilých stavebních materiálů – cementových kompozitů s různými typy vyztužení 

vláknem pro použití v tenkostěnných prvcích. Ze statických testů byly vyhodnoceny lomové 

diagramy a efektivní lomová houževnatost a z cyklického zatížení byla vyhodnocena Wöhlerova 

křivka. 

Zhodnocení únavových testů betonu pomocí standardního a nelineárně regresního modelu 

bylo provedeno v příspěvku z roku 2012, viz Seitl a kol [68]. 

V práci Seitl a kol. [64] z roku 2013 byl představen výpočet délky únavové trhliny, pokud 

známe příslušné otevření ústí trhliny CMOD. Doba trvání fáze šíření únavové trhliny je 

v případě použitých těles poměrně krátká a je tedy nutné stanovit únavové parametry materiálu 

s dostatečnou zárukou. 

Celkové komplexní zhodnocení únavových testů prostého betonu třídy C30/37 a C45/45 

na trámcích se zářezem bylo zveřejněno v článku Šimonová a kol. v roce 2014, viz [76]. 

Členové vývojového týmu softwaru ATENA [18], který byl využit pro numerické 

simulace modifikované zkoušky excentrickým tahem, publikovali ve stejném roce práci 

o modelování únavového poškození v uvedeném softwaru, viz [52]. 

Susmel v roce 2016 zpracoval příspěvek zaměřený na využití tzv. TCD (z angl. Theory of 

Critical Distances – teorie kritických vzdáleností) pro posouzení únavového chování prostého 

betonu při vysoko-cyklovém namáhání, viz [75]. 

V roce 2019 byla provedena studie únavového chování tří betonových směsí, 

zahrnujících betonovou třídu C50/60 (v dnešní době nejčastěji používaný typ betonu pro 

předpjaté prefabrikované prvky), HPC (z angl. high performance concrete – vysoce výkonný 

beton) a AAC (z angl. alkali-activated concrete – alkalicky aktivovaný beton) na hranolech se 

zářezem ve zkoušce v tříbodovém ohybu, viz [65]. 

V tom samém roce byla provedena studie zahrnující vliv simulantu lunárního agregátu na 

mechanické lomové a únavové parametry betonu v porovnání s betony ve třídách C30/37 

a C45/55, viz [66]. 
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VYTYČENÍ CÍLŮ PRÁCE 

4. CÍLE PRÁCE 

Cílem předkládané disertační práce je vystižení chování těles při únavové zkoušce jako 

numerická podpora experimentů modifikované zkoušky excentrickým tahem (MCT) 

připravených v laboratoři španělské univerzity v Oviedu (www.uniovi.es), kampusu Gijón. 

Tvar tělesa pro standardní zkoušku excentrickým tahem (z anglického compact tension 

test) [6] nelze prakticky použít pro testování cementových kompozitů. Kvůli nízké tahové 

pevnosti by v místě působení zatížení mohlo docházet k nežádoucímu porušení zkušebního 

vzorku. Cílem předkládané práce je mimo jiné i kalibrace tělesa pro standardní zkoušku 

excentrickým tahem pro použití na materiály z cementových kompozitů. Samotná kalibrace je 

prováděna počítačovým softwarem ATENA [18], který byl vyvinut speciálně pro numerické 

modelování konstrukčních prvků z prostého betonu nebo železobetonu. 

Z literárního rozboru vyplývá, že nejčastěji používanou lomovou zkouškou pro únavové 

testy je zkouška v tříbodovém ohybu, viz např. [34] a [58]. Zkušební vzorky jsou vyráběné 

přímo v laboratoři. Charakteristiky získané ze zkoušek na takto vyrobených zkušebních vzorcích 

jsou materiálům použitým při stavbách nových budov relevantní jen do určitého stáří. Chceme-li 

znát změny lomově-mechanických parametrů v materiálu budov po dvacetiletém používání, 

musí se ze stávajících konstrukcí odebrat jádrový vývrt. Ten se odebírá na místech bez výztuže 

nebo s minimálním procentem vyztužení. Výsledný válec z jádrového vývrtu lze nařezat na 

jednotlivá zkušební tělesa s kruhovým průřezem vhodná pro tlakovou zkoušku a pro určování 

lomových parametrů.  

Dílčí cíle práce se mohou shrnout do následujících bodů: 

 Numerická simulace jako podpora experimentů modifikované zkoušky excentrickým 

tahem. 

 Parametrická numerická studie modifikované zkoušky excentrickým tahem 

s proměnnou relativní délkou počátečního zářezu při statickém zatěžování. 

 Vyhodnocení naměřených dat z experimentů při statickém zatížení z hlediska 

lomově-mechanických parametrů materiálu. 

 Vyhodnocení naměřených dat z experimentů při cyklickém (únavovém) zatížení 

z hlediska odhadnutí životnosti materiálu. 

  

http://www.uniovi.es/
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NUMERICKÁ PODPORA EXPERIMENTŮ 

5. VÝPOČETNÍ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 

V dnešní době mohou simulační počítačové programy tvořit nedílnou součást 

experimentálního měření a zkoušek, jelikož pro svou komplexnost mohou pojmout vysoké 

množství dat. Při experimentálním testování je tak možnost zkoušet jen zlomek zkušebních 

vzorků, zbytek je pak možnost dopočítat simulačními programy. Výpočetní technika se 

v posledních dvaceti letech vyvíjí velmi rychle a na českém i zahraničním trhu lze najít celou 

řadu simulačních programů. Jmenujme několik softwarů používaných na Fakultě stavební 

(FAST) Vysokého učení technického v Brně. Asi nejuniverzálnějším programem je ANSYS [5] 

pro řešení lineárních či nelineárních úloh statiky a dynamiky konstrukcí modelovaných ve 3D 

prostoru. Dalšími programy jsou produkty firmy SCIA Engineering, či na fakultě vyvíjený 

software RFEM pro statickou analýzu stavebních konstrukcí. Program ATENA [18] je vyvíjen 

pro modelování a simulaci skutečného chování betonových či železobetonových konstrukcí, 

včetně vzniku a šíření porušení (trhlin) při různém druhu zatížení. Následující kapitoly budou 

věnovány teoretickému pozadí výpočetního systému ATENA a ANSYS, které byly využity jako 

numerická podpora při zpracovávání tématu disertační práce. 

5.1. Metoda konečných prvků 

Princip metody konečných prvků (MKP) spočívá v rozložení spojité oblasti do 

podmnožiny samostatných oblastí. V 50-tých letech minulého století započal její vývoj při řešení 

konstrukcí letadel a úloh statické mechaniky. Podrobněji byla metoda propracována v roce 1973 

v publikaci Stranga a Fixe „Analysis of The Finite Element Method“ (z angl. Analýza metody 

konečných prvků), kde byla zobecněna a vyčleněna jako samostatný obor Aplikované 

matematiky pro numerické řešení fyzikálních soustav v řadě inženýrských disciplín jako je 

elektromagnetismus či dynamika tekutin. MKP je nejčastěji používanou metodou řešení 

problému inženýrských a matematických modelů. Její využití je velmi široké, takže se s její 

pomocí řeší úlohy statiky a dynamiky ve všech odvětvích průmyslu, tj. stavební, strojní, lodní, 

letecký a energetický. MKP se však může aplikovat i na zajímavá odvětví jako je stavba 

a mechanika srdce, proudění krve či problematika pevnosti lidské kosti. Ve skutečnosti je to 

konkrétní numerická metoda pro řešení parciálních diferenciálních rovnic ve dvou nebo tří 

prostorových proměnných. Pro vyřešení celého problému, MKP rozděluje velký systém na 
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menší, jednodušší části, které se nazývají konečné prvky. Jednoduché rovnice, které modelují 

tyto konečné prvky, se pak spojí do většího systému rovnic, který modeluje celý problém. 

Dnes je MKP všeobecně známá jako metoda variační, což je varianta zobecnění Ritzovy 

metody [78]. V oblasti statiky stavebních konstrukcí se nejčastěji využívá deformační varianta 

MKP používající tzv. Lagrangeovských konečných prvků. Při řešení nezáleží na geometrických 

rozměrech prvků, protože jsou v řešené soustavě rovnic prezentovány pouze svými maticemi 

tuhosti Ke (ne, ne) a vektory zatížení fe (ne, 1), kde ne je počet parametrů deformace konečného 

prvku, přičemž mohou být v jedné řešené soustavě prutové, deskové či stěnové prvky, lišící se 

svým počtem parametrů deformace ne. Jednotlivé konečné prvky řešené konstrukce poslouží 

k sestavení celkové matice tuhosti o rozměru (N, N) a vektoru zatížení o rozměru (N, 1), kde N je 

celkový počet parametrů deformace. Výslednou soustavu lineárních rovnic pro výpočet 

neznámých parametrů Δ v uzlech sítě konečných prvků sestavíme jednoduše, viz rovnice (5 – 8): 

 𝑲(𝑁,𝑁)∆(𝑁,1)= 𝒇(𝑁,1), kde (5) 

 𝑲(𝑁,𝑁) = ∑ 𝑲𝑒𝑟(𝑁,𝑁))
𝑃
𝑒=1 , (6) 

 ∆= [∆1, ∆2, … , ∆𝑚, … , ∆𝑁]𝑇 a (7) 

 𝒇(𝑁,1) = ∑ 𝒇𝑒𝑟(𝑁,1)
𝑃
𝑒=1 , (8) 

kde: 

P je počet konečných prvků modelu, 

Ker je matice tuhosti definovaná pro jednotlivé prvky soustavy, 

fer je vektor zatížení definovaný pro jednotlivé prvky soustavy. 

5.2. Software ATENA 

Programem založeným na deformační variantě metody konečných prvků je možno 

modelovat porušení konstrukcí trhlinami, od jejich vzniku, postupného rozevírání či uzavírání 

trhlin v průběhu zatěžovacího procesu, popřípadě zjišťovat jejich mezní únosnost. Program je 

vybaven nelineárními modely materiálů, které mu umožňují analyzovat chování modelovaných 

konstrukcí v kritických momentech, kdy dochází k jejich porušení. V daném softwaru lze 

modelovat prvky konstrukce jak ve 2D, tak ve 3D prostoru. 
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5.2.1. Materiálové modely 

Pro co nejpřesnější simulaci chování zamýšlené stavební konstrukce nebo její části jsou 

v programu implementovány různé materiálové modely. V numerických simulacích uvedených 

v této disertační práci byly využity materiálové modely pro beton s názvy SBETA a 3D Non 

Linear Cementitious 2 (3DNLC2), a materiálové modely pro ocel s názvy Pružný – rovinná 

deformace (P-RD) a Pružný – rovinná napjatost (P-RN). 

SBETA 

Je to konstitutivní model založený na tuhosti a je nadefinovaný do stavu rovinné 

napjatosti. Princip modelu rozetřených trhlin se využívá k modelování materiálových vlastností, 

jako jsou trhliny nebo distribuované vyztužení. Materiálový model zahrnuje následující účinky 

chování betonu: 

 Nelineární chování v tlaku zahrnující zpevnění a změkčení. 

 Lom betonu v tahu založený na nelineární lomové mechanice. 

 Kritérium selhání dvouosé síly. 

 Snížení pevnosti v tlaku po popraskání. 

 Účinek ztužení napětí. 

 Snížení smykové tuhosti po popraskání (variabilní retence ve smyku). 

 Dva modely trhlin: pevný směr trhlin a rotovaný směr trhlin. 

Po zvolení tohoto materiálového modelu je vyžadováno zadání základní krychelné 

pevnosti betonu, pro kterou pak program generuje defaultní hodnoty parametrů, které lze pak 

ještě dodatečně upravovat. Nastavit tak lze např. modul pružnosti E, Poissonovo číslo ν, tahová 

pevnost ft, popřípadě hodnota lomové energie Gf. 

3D Non Linear Cementitious 2 

Je to lomově-plastický model kombinující modely pro lomové a plastické chování. Model 

lomu založený na klasické ortotropní formulaci rozetřených trhlin a modelu pásu trhlin zahrnuje 

Rankinovo kritérium porušení a může být použit s modelem rotující nebo fixní trhliny. Plastický 

model změkčení/zpevnění, založený na Menétrey-Willliamově povrchu porušení, využívá zpětný 

mapovací algoritmus pro integraci konstitutivních rovnic. Model je možno použít pro simulaci 

porušení betonu, porušení pro maximální zatížení a pro uzavírání trhlin během rozdrcení v jiných 

směrech materiálu.  
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Po zvolení tohoto materiálového modelu je rovněž vyžadováno zadání základní krychelné 

pevnosti betonu, pro kterou pak program generuje stejné defaultní hodnoty parametrů jako 

v případě modelu SBETA, které lze pak ještě dodatečně upravovat. Tento model lze mimo jiné 

definovat jak do stavu rovinné napjatosti, tak do stavu rovinné deformace. 

Pružný – rovinná napjatost Vs. Pružný – rovinná deformace 

Jedná se o materiálové modely obvykle používané pro popis chování ocelových částí 

modelované konstrukce či zkušebního tělesa. Zvolí se v závislosti na použitém materiálovém 

modelu betonu podle toho, zda je definován do stavu rovinné deformace nebo rovinné napjatosti. 

Po zvolení tohoto materiálu lze v obou případech upravovat materiálové parametry, tj. 

modul pružnosti E, Poissonovo číslo ν, specifická hmotnost ρ a koeficient tepelné roztažnosti α. 

5.3. Software ANSYS 

Obsahově velmi rozsáhlý počítačový program Ansys, provádějící výpočet pomocí 

metody konečných prvků, je vybaven širokou škálou možností modelování od jednoduchých 

tvarů ve 2D prostoru až po velmi propracované a komplikované stavby ve 3D prostoru. V daném 

programu byly vyhodnocovány kalibrační křivky pro různou geometrii studovaného tělesa pro 

modifikovanou zkoušku excentrickým tahem (MCT) ve 2D i 3D prostoru. 

Při tvorbě modelů MCT tělesa bylo využito symetrie, přičemž chybějící půlka byla 

modelovaná jako podpora se zamezením svislého posuvu. Síť konečných prvků byla v okolí 

kořene počátečního zářezu zhuštěna z důvodu získání přesnějších výsledků v oblasti s vysokou 

koncentrací napětí při použití přímých metod výpočtu parametrů. Uchycení tyče do čelistí 

zkušebního lisu bylo modelováno jako liniová podpora bránící posuvu v horizontálním směru 

v případě 2D modelu, v případě 3D bylo navíc zabráněno v posuvu ve třetím směru z, přičemž 

v ose modelované ocelové tyče bylo uvažováno bodové zatížení v případě 2D modelu, 

respektive plošné zatížení v případě 3D modelu. Zmíněné modely pro modifikovanou zkoušku 

excentrickým tahem jsou uvedeny na obr. 5-1 a obr. 5-2. 

Pro přímé stanovení hodnoty součinitele napětí disponuje program ANSYS příkazy 

KCALC a KSCON. Faktor intenzity napětí KI byl stanoven dvěma způsoby a to výše zmíněným 

příkazem KCALC v programu ANSYS a pomocí metody rozdílného napětí, viz [69]. Kalibrační 

křivky pro popis šíření trhliny jsou uvedeny v [P12] a vliv modifikace zkušebního tělesa pro 

zkoušku excentrickým tahem na součinitele biaxility jsou uvedeny v [P22]. 
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Obr. 5-1 2D Model symetrické půlky MCT tělesa v programu ANSYS (převzato z [82]) 

 

Obr. 5-2 3D Model symetrické půlky MCT tělesa v programu ANSYS (převzato z [70]) 

5.3.1. Materiálové modely 

2D numerický model modifikované zkoušky excentrickým tahem byl nadefinován do 

podmínek rovinné napjatosti a jako materiálový model byl zvolen typ elementu PLANE183, 

který je schopen degenerovat z 8 uzlové sítě na 6 uzlovou, a proto je schopen lépe se přizpůsobit 
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singularitě napětí díky přemístění do středního uzlu do 1/4 vzdálenosti od špičky trhliny. Popis 

a diskuze 2D verze zkoušky jsou uvedeny v [69]. Vstupními parametry do materiálového modelu 

pro beton (dolní index c) a ocel (dolní index s) jsou Youngův modul pružnosti E a Poissonovo 

číslo ν. Ec = 44 GPa, Es = 210 GPa, νc = 0,2 a νs = 0,3. 

Pro 3D numerický model byl použit typ elementu SOLID186, vhodný pro nepravidelné 

vykreslení sítě konečných prvků, přičemž mohou být použity čtyřboké a pyramidové prvky. 

Porovnání kalibračních křivek pro 2D a 3D modely je uvedeno v [70]. Vstupní parametry 

Youngova modulu pružnosti Es a Poissonova čísla νs pro ocel jsou stejné jako ve 2D úloze. 

V případě betonu je Poissonovo číslo νc stejné jako ve 2D modelu, ale pro vstupní hodnotu 

Youngova modulu pružnosti byla provedena parametrická studie Ec = {5, 20, 25, 60, 100} GPa. 
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NUMERICKÉ VÝPOČTY 

Pro laboratorní testování lomových charakteristik betonu se nejčastěji využívá zkoušky 

v tahu za ohybu, tj. zkouška v tříbodovém ohybu (3PB), poté klínové štípání (WST) nebo 

zkouška excentrickým tahem (CT). U prvních dvou typů zkoušek lze sledovat jisté nedostatky 

z pohledu velikosti těles, jejich hmotnosti či nutnosti vyřezat do tělesa drážku pro usazení 

ocelových čelistí v případě WST. V případě třetí zmiňované zkušební konfigurace tyto 

nedostatky mizí. Geometrie zkušebního tělesa pro použití na cementových kompozitech vychází 

z geometrie zkušebního tělesa pro kovové materiály. Její úpravou, čili modifikací a její následné 

aplikovatelnosti pro laboratorní zkoušení je věnováno několik následujících kapitol. 

6. ZKOUŠKA EXCENTRICKÝM TAHEM 

Kapitola popisuje geometrii zkušebního tělesa standardní zkoušky excentrickým tahem 

používaného pro tělesa z kovových materiálů oproti geometrii modifikace této zkoušky pro 

použití na materiály z cementových kompozitů. 

6.1. Geometrie tělesa pro zkoušku excentrickým tahem 

Pro zkoušku excentrickým tahem (z angl. compact tension – CT) používanou na 

kovových materiálech se využívá malých úzkých zkušebních těles kruhového nebo čtvercového 

tvaru. Základním parametrem pro určení geometrie zkušebního tělesa je parametr označovaný 

velkým písmenem W. Jde o hodnotu délky mezi paprskem vedeným působištěm zatížení 

a protilehlým okrajem tělesa. Délka iniciačního zářezu, označována písmenem a, je taktéž 

měřena od osy působení síly. Poměrem těchto dvou parametrů získáme bezrozměrnou veličinu 

tzv. relativní délku zářezu α [-], (9): 

 𝛼 =  
𝑎

𝑊
, (9) 

kde: 

a je délka iniciačního zářezu měřená od osy působení sil [m] a 

W je vzdálenost osy působiště zatížení od protějšího okraje tělesa [m]. 

Geometrie tělesa pro standardní zkoušku excentrickým tahem pro zkušební tělesa 

s kruhovým průřezem je uvedena na obr. 6-1 (kresleno v AutoCADu [7]). 
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Kovové materiály jsou charakterizovány svou tuhostí a vysokou odolností proti tahu. 

Není tedy třeba vyrábět pro testování lomových nebo únavových vlastností extrémně velká 

zkušební tělesa. Doporučená geometrie zkušebních těles pro zkoušku excentrickým tahem je 

dána ASTM [6]. 

Geometrická funkce pro popis chování a šíření trhliny tělesem (faktor intenzity napětí) 

při zátěžových zkouškách je v literatuře vyjadřována několika způsoby, obecně ji lze zapsat 

takto: 

 𝐾 =
𝑃∙(2+𝛼)

𝐵∙√𝑊∙(1−𝛼)
3

2⁄
𝑓(𝛼), (10) 

kde: 

P je vnášená zatěžovací síla [N], 

B je šířka tělesa [m], 

W je vzdálenost osy působiště zatížení od protějšího okraje tělesa [m], 

α je relativní délka zářezu a 

f(α) je tvarová funkce pro CT těleso. 

Backlund a Mackerle, viz [8], v roce 1979 stanovili kromě geometrické funkce faktoru 

intenzity napětí také geometrickou funkci pro otevření trhliny (COD) popřípadě otevření trhliny 

v ústí zářezu (CMOD): 

 𝐶𝑂𝐷 =
𝑃∙√𝑊∙(1+𝛼)2

𝐵∙𝐸∙(1−𝛼)
3

2⁄
𝑓(𝛼), (11) 

kde: 

P je vnášená zatěžovací síla [N], 

B je šířka tělesa [m], 

W je vzdálenost osy působiště zatížení od protějšího okraje tělesa [m], 

α je relativní délka zářezu, 

f(α) je tvarová funkce pro CT těleso a 

E je Youngův modul pružnosti v [MPa]. 
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 Zkušební těleso kruhového průřezu pro standardní zkoušku excentrickým tahem Obr. 6-1

 

 Těleso pro zkoušku excentrickým tahem osazené ve zkušebním lisu (převzato z [P1]) Obr. 6-2
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7. MODIFIKOVANÁ ZKOUŠKA EXCENTRICKÝM 

TAHEM: KALIBRACE 

7.1. Geometrie modifikovaného tělesa pro zkoušku excentrickým 

tahem 

Oproti kovovým materiálům jsou cementové kompozity vysoce heterogenní materiály. 

Kompozit je materiál tvořený minimálně dvěma složkami s rozdílnými vlastnostmi, které 

dohromady vytvoří materiál s vlastnostmi, které jeho složky samy o sobě nemají. Průmyslově 

nejpoužívanějším cementovým kompozitem ve stavebnictví je beton, jehož hlavní složky tvoří 

cement jako pojivo a zrna kameniva – frakce, jako plnivo. Chemickou reakcí cementu s vodou 

pak vzniká betonová směs, která po zatvrdnutí nabývá různé kvality a pevnosti. 

Jako zkušební tělesa mohou pro testování cementových kompozitů sloužit tělesa 

jakéhokoli tvaru. Nejčastěji však tělesa ve tvaru krychle, kvádru nebo válce, která jsou z hlediska 

jejich výroby velmi jednoduchá. Geometrie zkušebního tělesa pro modifikovanou zkoušku 

excentrickým tahem (z angl. modified compact tension – MCT) vychází z geometrie kruhového 

zkušebního tělesa pro standardní zkoušku excentrickým tahem, viz obr. 6-1. Modifikace tělesa 

spočívá ve změně způsobu vnášení zatížení do tělesa. Zatímco u zkušebního tělesa pro kovové 

materiály jsou do tělesa vyvrtány dva kruhové otvory pro osazení ložisek, přes něž je do tělesa 

vnášeno zatížení, viz obr. 6-2, v případě cementových kompozitů by tento způsob uchycení 

vlivem velmi malé tahové pevnosti způsobil přídavné nežádoucí koncentrátory napětí. Z tohoto 

důvodu bylo přistoupeno ke změně způsobu vnášení zatížení za použití ocelové tyče. Do tělesa je 

z boku vyvrtán otvor pro osazení ocelové tyče, která je následně upevněna silným epoxidovým 

lepidlem, popřípadě je ocelová tyč usazena již při výrobě zkušebních těles. 

V numerických studiích a experimentech MCT uvedených v disertační práci je nadále 

uvažováno s kruhovými tělesy s průměrem 150 mm, jejichž schematický nákres je uveden na 

obr. 7-1 a pro představu tvaru zkušebního tělesa později používané pro experimenty také ve 3D 

formátu na obr. 7-2. Tato MCT tělesa mohou být využívaná jak pro statický test, tak pro test 

únavový. 

Vzhledem ke zvolenému průměru zkušebního tělesa byl parametr W, viz obr. 7-1, 

v numerických studiích i experimentech uvažován hodnotou 120 mm. Při manipulaci se 

zkušebním tělesem v laboratoři mohlo docházet k nestejnoměrnému osazování ocelových tyčí do 

tělesa mimo uvažovanou polohu W = 120 mm, vlastní odchýlení se pohybovalo do 5 mm. 
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Jednotlivé geometrie zkušebních těles jsou popisovány bezrozměrným parametrem 

relativní délka zářezu α, který byl v průběhu numerických studií proměnlivý a pohyboval se 

v rozmezí 0,2 ~ 0,5. 

Geometrická funkce pro popis chování a šíření trhliny MCT tělesem je vyjádřena 

hodnotou lomové houževnatosti KIc, viz rovnice (12), pro vyhodnocení ze statických testů a 

hodnotou amplitudové lomové houževnatosti KIa, viz rovnice (13), pro vyhodnocení 

z únavových testů. 

 𝐾Ic =
𝑃max

𝐵∙𝑊
∙ √𝑊 ∙ 𝐵1(𝛼), (12) 

 𝐾Ia =
𝑃a

𝐵∙√𝑊
∙ 𝐵1(𝛼), (13) 

kde: 

Pmax  je maximální dosažená síla v [N], 

Pa  amplituda zatížení [N], 

B  je tloušťka tělesa v [mm] 

W  je umístění ocelových tyčí v [mm], 

a  délka počátečního zářezu v [mm], 

B1(α)  je tvarová funkce pro MCT těleso a 

Y(α)  je tvarová funkce pro CT těleso a do rovnice (12) se dosadí za B1(α). 

Tvarové funkce pro MCT těleso byly získány pomocí softwaru ANSYS a převzaty 

z literatury [69] a [82] a pro CT těleso převzaty z [81]. Všechny uvedené rovnice platí pro 

umístění ocelových tyčí W = 110 mm a W = 120 mm. 

Tvarová funkce pro CT těleso s umístěním ocelových tyčí W = 110 mm: 

 𝑌(𝛼) = 59,139 − 515,78𝛼 + 1772,4𝛼2 − 2591,2𝛼3 + 1436,6𝛼4 (14) 

Tvarová funkce pro MCT těleso s umístěním ocelových tyčí W = 110 mm: 

 𝐵1(𝛼) = −23,943 + 309,04𝛼 − 1335,2𝛼2 + 2947,6𝛼3 − 3202𝛼4 + 1429,6𝛼5 (15) 

Tvarová funkce pro MCT těleso s umístěním ocelových tyčí W = 120 mm: 

 𝐵1(𝛼) = −33,482 + 416,97𝛼 − 1804,2𝛼2 + 3948,3𝛼3 − 4254,7𝛼4 + 1869,7𝛼5 (16) 
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 Zkušební těleso kruhového průřezu pro modifikovanou zkoušku excentrickým tahem Obr. 7-1

(kresleno v AutoCADu) 

 
 

 Vizualizace tělesa pro modifikovanou zkoušku excentrickým tahem ve 3D formátu Obr. 7-2

 

Alig 

B 
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7.2. Zkušební tělesa pro experimentální testování 

Vzor pro tvorbu modelu tělesa modifikované zkoušky excentrickým tahem vychází 

z těles pro zkoušení v laboratorních podmínkách. Více o experimentech v kapitole 11. 

Přesné rozměry zkušebních těles při experimentu jsou změřeny před samotnou zkouškou. 

Na obr. 7-3 je pro názornost zobrazeno zkušební těleso kruhového průřezu s ocelovými tyčemi. 

V oblasti ligamentu lze spatřit na povrchu trhlinu, neboť jde o těleso po vykonané statické 

zkoušce. 

 

 Zkušební těleso pro MCT zkoušku Obr. 7-3

7.3. Numerické simulace modifikované zkoušky excentrickým 

tahem 

Každý experiment prováděný v laboratoři nebo i na otevřeném prostoru je ekonomicky 

velmi náročný. Jako vhodná se jeví numerická podpora sofistikovaným počítačovým softwarem. 

Výhoda spočívá v propočtu velkého množství dat. Z praktických a ekonomických důvodů se pro 

laboratorní testování nevyrábí velké množství zkušebních těles, které by pokrylo velkou škálu 

pro parametrickou studii – vliv změny geometrie tělesa či size effectu. Všechny numerické 

simulace byly provedeny v konečně prvkovém softwaru ATENA [18], [52]. 

7.3.1. Kalibrace numerického modelu 

Rozměry standardní zkoušky excentrickým tahem při využití na kovových materiálech 

jsou normovány, viz [6], [46] či [77]. Tvar zkušebního tělesa pro MCT není standardizován. 
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Numerické parametrické studie modifikované zkoušky excentrickým tahem byly zaměřeny na 

kalibraci této zkoušky pro použití při reálných experimentech. 

7.3.2. Základní numerický model 

Základním tvarem je relativně úzké těleso s kruhovým průřezem o standardizované 

velikosti v průměru ϕ = 150 mm. Řada numerických parametrických studií byla provedena před 

pilotními zkouškami excentrickým tahem v laboratoři univerzity Oviedo, proto byla tloušťka 

B numerických modelů vždy uvažována hodnotou 100 mm. 

7.3.3. Vliv změny vybraných parametrů 

Základní numerický model zkoušky excentrickým tahem není jednoznačný a umožňuje 

modelovat některé parametry odlišně. V prvé řadě bylo zkoumáno, jak ovlivní numerické 

výsledky nastavení výpočtového modelu na podmínky rovinné deformace, či rovinné napjatosti. 

Dalšími zkoumanými parametry byly vliv zhuštění sítě v okolí dna počátečního zářezu a model 

podepření ocelových tyčí, jenž by měl vyloučit kroucení konců ocelových tyčí uchycených do 

zatěžovacího lisu. Všechny modely pro porovnání vlivu uvedených parametrů na průběh 

zkoušky excentrickým tahem byly uvažovány s relativní délkou trhliny α = 0,5. 

i. Rovinná napjatost vs. Rovinná deformace 

V počítačovém softwaru ATENA 2D použitém pro numerickou studii je implementován 

materiálový model 3D Non Linear Cementitious 2 pro modelování kvazi-křehkých materiálů, 

jehož základní parametry vychází z normovaných charakteristik známých tříd betonu. Tento 

materiálový model může být uvažován jak pro rovinnou deformaci, tak pro rovinnou napjatost. 

Potřeba zhodnotit chování zkoušky excentrickým tahem při aplikaci obou podmínek vyvstala 

z důvodu daných rozměrů zkušebního tělesa, jenž byly v numerických modelech uvažovány 

hodnotami ϕ = 150 mm a tloušťky B = 100 mm. V tomto případě by se měla počítat 

v podmínkách rovinné deformace. Vzhledem ke skutečnosti, že pro reálná zkušební tělesa se 

uvažuje s tloušťkou B = 60 mm, byl proveden srovnávací výpočet na tělese tloušťky 100 mm 

v podmínkách rovinné napjatosti. 

Numerický model zkušebního tělesa pro zkoušku excentrickým tahem je uveden na obr. 

7-4 spolu s použitou sítí konečných prvků. Délka strany elementu sítě konečných prvků byla 

uvažována hodnotou 2 mm se zhuštěním v okolí dna počátečního zářezu na 1 mm (viz černý 
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kruh). Základní vstupní parametry betonu a oceli do materiálových modelů jsou uvedeny v tab. 

7.1. 

Pro modelování betonové části byl použit zmiňovaný materiálový model 3D Non Linear 

Cementitious 2 v podmínkách rovinné deformace a pro ocelové tyče materiálový model Pružný – 

Rovinná deformace. Pro výpočet v podmínkách rovinné napjatosti byl materiálový model pro 

ocelové tyče změněn na Pružný – Rovinná napjatost a materiálový model pro beton 3D Non 

Linear Cementitious 2 byl nadefinován do podmínek rovinné napjatosti. 

Tab. 7.1 Tabulka vstupních parametrů materiálových modelů betonu a oceli 

 
Krychelná pevnost 

fc [MPa] 

Tahová pevnost 

ft [MPa] 

Modul pružnosti 

E [MPa] 

Objemová hmotnost 

ρ [kg/m
3
] 

Beton 30 2,317 30,32 × 10
3
 2300 

Ocel - - 210 × 10
3
 7850 

 

 Model MCT tělesa se sítí konečných prvků Obr. 7-4

ii. Vliv změny okrajových podmínek 

Vliv zahuštění sítě v okolí dna počátečního zářezu a změna podepření ocelových tyčí byl 

další krok v odlaďování numerického modelu MCT zkoušky. Modely těles pro vyhodnocení 

vlivu zahuštění sítě a změny okrajových podmínek jsou uvedeny na obr. 7-5. V základním 

modelu je modelováno podepření liniovými podporami na koncích ocelových tyčí. Pro vyloučení 

vlivu kroucení byla modelována nově liniová podpora z obou stran konců ocelových tyčí, jak je 
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vidět na obr. 7-5 vpravo. Oba modely byly uvažovány jak v podmínkách rovinné deformace, tak 

v podmínkách rovinné napjatosti. 

  

 Numerické modely MCT těles vlevo bez zhuštění v okolí dna počátečního zářezu, Obr. 7-5

vpravo s přidanou liniovou podporou 

7.3.4. Dílčí výsledky 

Výsledky numerických simulací jsou prezentovány formou zatěžovacích diagramů 

závislosti síly na velikosti rozevření trhliny měřené v místě působení zatížení, tedy Síla-COD 

diagramy. Diagramy na obr. 7-7 a obr. 7-8 jsou z důvodu lepší přehlednosti uvedené jen částečné 

– v okolí maximálních zatížení. 

V grafu na obr. 7-6 jsou uvedeny výsledné zatěžovací křivky při aplikaci podmínek 

rovinné deformace a rovinné napjatosti. Z výsledků vyplývá patrný vliv v oblasti sestupné větve 

zatěžovacích diagramů, kdy numerický model v podmínkách rovinné napjatosti vykazuje lepší 

konvergenční vlastnosti než v podmínkách rovinné deformace. Z důvodu experimentů 

prováděných na tělesech s kruhovým průřezem, jejichž uvažovaná šířka je 60 mm, budou 

všechny další numerické simulace počítané v podmínkách rovinné napjatosti. Pro tyto účely lze 

použit i materiálový model SBETA nakonfigurovaný výhradně pro betonové prvky 

v podmínkách rovinné napjatosti. Vliv zahuštění sítě byl numericky modelován a vypočítán, jak 

v podmínkách rovinné deformace, tak v podmínkách rovinné napjatosti. Výsledné zatěžovací 

křivky jsou uvedeny na obr. 7-7. 

V podmínkách rovinné deformace i napjatosti byly rovněž simulovány modely počítající 

vliv změny podepření na koncích ocelových tyčí. Výsledné zatěžovací křivky jsou vykresleny 

v diagramu na obr. 7-8. Oba modely byly počítány bez zhuštění v okolí dna počátečního zářezu. 

RD_1 podpora označuje model v podmínkách rovinné deformace (RD), 1 podpora označuje 
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základní model podepření a 2 podpory v označení zatěžovacích křivek značí přídavnou liniovou 

podporu, viz obr. 7-8. 

Z uvedených výsledků lze vyčíst, že vliv změny podepření na koncích ocelových tyčí lze 

pokládat za zanedbatelný. Rozdíl mezi hodnotami zatěžovacích křivek v grafu modelů se 

zhuštěním a bez zahuštění je menší než 3 %. Pro lepší zobrazení růstu trhliny a přesnější 

výsledky je lepší použití sítě konečných prvků se zhuštěním v okolí dna počátečního zářezu. 

Více viz [P11]. 

 

 Vliv podmínek rovinné deformace a rovinné napjatosti Obr. 7-6

 

 Vliv zhuštění sítě v okolí dna počátečního zářezu Obr. 7-7
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 Vliv změny podepření/uchycení konců ocelových tyčí Obr. 7-8
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8. ZKOUŠKA ŠTÍPÁNÍM KLÍNEM, ZKOUŠKA VE 

TŘÍBODOVÉM OHYBU 

Kapitola je věnována stručnému popisu dvou standardizovaných zkoušek pro určování 

lomově mechanických parametrů cementových kompozitů, a to zkoušce štípáním klínem (WST) 

a zkoušce ve tříbodovém ohybu (3PB). Z hlediska podobnosti zkušebních těles WST a MCT 

bylo přistoupeno ke srovnání uvedených zkušebních konfigurací. 

8.1. Zkouška štípáním klínem 

Zkoušku štípáním klínem poprvé představil tým Linsbauer & Tschegg [41] v roce 1986, 

na něž pak navázali Brühwiler & Wittmann [14] v roce 1990, kteří danou zkoušku představili 

jako novou metodu pro určování lomově mechanických parametrů. 

 

 Statické schéma zkoušky štípáním klínem (převzato z [P28]) Obr. 8-1

WST se provádí na malých tělesech se čtvercovým nebo kruhovým průřezem. Do těles se 

na horní hraně vyřeže drážka široká 30 mm, která slouží pro dobré osazení ocelových příložek. 

Příložky mají na obou svých koncích ložisko, které slouží pro podporu dvou vně umístěných 
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ocelových klínů. Pojížděním ocelových klínů po ložiscích je do tělesa vnášeno zatížení, kterým 

je těleso postupně štípáno na dvě části. Konfigurace a statické schéma zatížení je uvedeno na 

obr. 8-1. 

Guinea a kol. v roce 1996 ve své práci [25] stanovovali faktory intenzity napětí pro 

geometrii klínového štípání. V posledních letech bylo na zkoušce štípáním klínem provedeno 

množství výzkumů jak na poli experimentálním, tak numerickém. Na univerzitě ve Vídni byly 

prováděny experimenty WST, které jsou zaměřeny na hodnocení kvality různého druhu 

vyztužení betonu a jejich vliv na celkovou tahovou pevnost betonu. Výsledky testů byly rovněž 

hodnoceny z hlediska velikosti lomových energií zkušebních vzorků, viz např. [42], [43] a [44]. 

Numerickými simulacemi WST se věnovali kolegové z ústavu stavební mechaniky fakulty 

stavební v Brně, viz např. [60], [67] či [80], včetně autorky samotné, viz [P13], [P14] a [P28]. 

8.2. Zkouška ve tříbodovém ohybu 

Zkouška ve tříbodovém ohybu je standardizovaná zkouška pro určování lomově 

mechanických parametrů cementových kompozitů. Těleso je opatřeno počátečním zářezem (viz 

a0 na obr. 8-2) uprostřed spodní části tělesa, zatímco zatížení je aplikováno shora na protilehlé 

straně. Rozměr tělesa uvažovaný v této studii je 100 × 100 × 400 mm
3
 (B × D × L, S = 300 mm). 

 

 Schématický nákres tělesa pro zkoušku v tříbodovém ohybu (převzato z [P1]) Obr. 8-2

8.3. Porovnání zkoušek WST, 3PB a MCT 

K porovnání zkoušek WST (z angl. wedge splitting test – zkouška štípáním klínem), 3PB 

(z angl. three point bending test – zkouška v tříbodovém ohybu) a MCT (z angl. modified 
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compact tension test – modifikovaná zkouška excentrickým tahem) bylo přistoupeno z hlediska 

podobnosti zkušebních těles u WST a MCT, a protože WST i 3PB jsou standardizované zkoušky 

pro určování lomově mechanických parametrů cementových kompozitů [34], [58]. Srovnání 

bylo provedeno při využití těles s kruhovým průřezem pro WST a MCT a na hranolcích se 

zářezem o velikosti 100 × 100 × 400 mm
3
. 

Kruhové těleso pro WST je seříznuto o úseč vysokou 15 mm. Vytvoří se tak rovná 

plocha, do které se vyřízne drážka o šířce 30 mm pro usazení ocelových příložek. Na obr. 8-3 

jsou zachyceny modely konfigurací zkoušky v 3PB, WST a MCT. Monitorovací body pro 

velikosti horizontálních posunů byly v případě WST umístěny v bodě označeném modrým 

křížkem na obr. 8-3b. V případě MCT byly monitorovací body vodorovných posunů umístěny 

v místě působení sil. U 3PB byl monitorován svislý posun u ústí počátečního zářezu. 

 

 

a) Zkouška v tříbodovém ohybu (3PB) 

 

b) Zkouška štípáním klínem (WST) 
c) Modifikovaná zkouška excentrickým tahem 

(MCT) 

 Modely lomových zkoušek použité ve studii: a) zkouška tříbodovým ohybem; Obr. 8-3

b) zkouška štípáním klínem; c) modifikovaná zkouška excentrickým tahem 
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8.3.1. Numerické modely WST, 3PB a MCT 

Pro srovnání výsledků modelování zkoušek WST, 3PB a MCT byly použity stejné 

materiálové modely. Tělesa pro zkoušky WST a MCT jsou kruhového průřezu o průměru 

150 mm a šířkou uvažovanou 100 mm. Těleso pro 3PB je kvádr o rozměrech 

100 × 100 × 400 mm
3
. Časti těles z cementového kompozitu (betonu) byly modelovány 

materiálovým modelem 3D Non Linear Cementitious 2, který byl nakonfigurován do podmínek 

rovinné napjatosti. Všechny ocelové části byly ve všech případech modelovány materiálovým 

modelem Pružný – rovinná napjatost. Použité materiálové charakteristiky materiálových modelů 

betonu a oceli implementovaných do programu ATENA 2D jsou stejné jako při kalibraci MCT 

a jsou uvedeny v tab. 7.1. 

Sítě konečných prvků všech modelů jsou uvedeny v tab. 8.1. Modely 3PB a MCT mají 

síť konečných prvků o velikosti elementu 2 mm se zhuštěním v okolí konce počátečního zářezu 

na 1 mm. U modelu WST se z důvodu složitosti zhuštění na 1 mm v okolí počátečního zářezu 

neuvažovalo. 

Pro numerické simulace bylo využito modelů s relativní délkou trhliny α = 0,33 a 0,5 pro 

numerické modely 3PB. Pro modely WST bylo využito relativních délek α = 0,2 a 0,5 a pro 

numerický model MCT relativní délky α = 0,5. 

 Sítě konečných prvků všech uvažovaných konfigurací: 3PB, WST a MCT Tab. 8.1

3PB 

 

WST MCT 
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8.3.2. Dílčí výsledky 

Výsledky jsou prezentovány diagramy závislosti zatěžovací síly na velikosti otevření 

trhliny (COD) měřené na paprsku zatěžovacích sil v případě WST a MCT. V případě 3PB jde 

o diagram závislosti zatěžovací síly na průhybu (δ) tělesa, měřeného uprostřed spodní hrany. 

Sledovaným lomově-mechanickým parametrem numerických simulací uvedených 

zatěžovacích zkoušek je lomová energie Gf, vypočtená podle rovnice (1) ze všech 

nasimulovaných zatěžovacích křivek. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tab. 8.2 a následně jsou 

pro lepší vizualizaci převedené do grafu na obr. 8-5. 

V grafu na obr. 8-4 jsou uvedeny zatěžovací křivky každého z uvažovaných numerických 

modelů zatěžovacích zkoušek, které byly zároveň použity pro výpočet hodnot lomových energií. 

Nižší hodnoty lomových energií pro zkoušku štípáním klínem mohou být způsobené 

pravděpodobně rychlejším klesáním sestupné větve zatěžovací křivky. Více viz článek [P5]. 

 

 Zatěžovací křivky všech uvažovaných numerických modelů Obr. 8-4

 Hodnoty lomových energií Tab. 8.2

Číslo 1 2 3 4 5 

Název numerického 

modelu 

3PB 
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3PB 
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WST 
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α = 0,50 
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Gf [J/m
2
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 Diagram lomových energií získaných z numerických výpočtů Obr. 8-5
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9. POROVNÁNÍ DVOU ZPŮSOBŮ UCHYCENÍ MCT 

TĚLESA DO TESTOVACÍHO LISU 

Kapitola je věnována srovnání dvou způsobů uchycení MCT tělesa do testovacího lisu. 

V prvních experimentálních testech modifikované zkoušky excentrickým tahem bylo využito 

pevného uchycení ocelových tyčí přímo do testovacího lisu. Tato metoda uchycení brání jejímu 

pootočení, čímž dochází ke vzniku nežádoucího přídavného momentu. Jelikož modifikované 

těleso pro MCT vychází z tvaru tělesa pro standardní zkoušku excentrickým tahem (viz obr. 6-

1), kde jsou kolmo na kruhový průřez vyvrtány dva otvory, do kterých se osadí čepy, přes něž je 

do tělesa vnášeno zatížení, čímž se tělesa při zatěžování tahem kolem čepů přirozeně natáčejí. 

Druhá metoda uchycení ocelových tyčí do testovacího lisu spočívá ve využití ocelových matic 

s okem umístěných na koncích ocelových tyčí tak, aby bylo tělesu umožněno podobné otáčení 

jako v případě standardního CT testu. 

Předpokládané rozměry MCT tělesa použité při numerické simulaci a taktéž pro 

zamýšlený experiment jsou uvedeny v tab. 9.1, kde: 

ϕcs je průměr tělesa v [mm], 

W parametr umístění ocelových tyčí, tj. vzdálenost od osy zatížení po opačný konec tělesa 

v [mm], 

a je délka počátečního zářezu od osy zatížení v [mm], 

B je tloušťka tělesa v [mm], 

ϕsb je průměr použitých ocelových tyčí v [mm], 

 je relativní délka počátečního zářezu [-] a 

Alig je plocha ligamentu v [mm
2
]. 

Plocha ligamentu, označena jako Alig na obr. 7-2, je definována jako lomová plocha a je 

rovna součinu délky ligamentu (𝑊 –  𝑎) a tloušťky tělesa (B). Parametr relativní délky zářezu 

α je definován podle rovnice (9). Schematické nákresy uchycení tělesa pro modifikovanou 

zkoušku excentrickým tahem spolu s rozměry tělesa jsou uvedeny na obr. 9-1. Pro lepší 

představu, jak uchycení do testovacího lisu vypadá během experimentu, jsou na obr. 9-2 uvedeny 

tělesa pro obě verze uchycení do testovacího lisu. 
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Obr. 9-1 Schematický nákres modifikované zkoušky excentrickým tahem s rozměry: a) přímé 

uchycení ocelových tyčí; b) uchycení pomocí matic s okem na koncích ocelových tyčí 

 Rozměry zkušebního MCT tělesa použité v numerickém modelu Tab. 9.1

Rozměry 

tělesa 

ϕcs [mm] W [mm] a [mm] B [mm] ϕsb [mm]  [-] Alig [mm
2
] 

150 120 36 60 8 0,3 5 040 

    

Obr. 9-2 Uchycení experimentálních těles do servo-hydraulického lisu. Dle schematického 

diagramu výše: a) přímé uchycení ocelových tyčí; b) uchycení pomocí matic s okem 

na koncích ocelových tyčí 

 

a) b) 

Matice s okem 

na koncích 

ocelových tyčí 

Přímé uchycení 

a) b) 
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9.1. Numerický model 

MCT těleso je vyrobeno ze dvou materiálových komponent, betonu a oceli. Pro 

materiálový model betonu bylo v tomto případě využito materiálového modelu 3D Non Linear 

Cementitious 2 (3DNLC2) nastaveného do podmínek rovinné napjatosti. Pro ocelové tyče pak 

bylo využito odpovídajícího materiálového modelu Pružný – rovinná napjatost (P-RN). Pro 

numerickou studii bylo využito 8 hodnot krychelné pevnosti fcu korespondující s krychelnými 

pevnostmi vybraných tříd betonu. Hodnota krychelné pevnosti slouží jako vstupní parametr do 

materiálového modelu 3DNLC2, na základě něhož program pomocí implementovaných 

empirických rovnic dopočítá ostatní mechanické parametry pro daný materiál. Parametry 

generované programem byly ponechány na defaultních hodnotách. Vstupní parametry 

numerického modelu 3DNLC2 jsou uvedeny v tab. 9.2 a pro numerický model P-RN pak v tab. 

9.3  

 Vstupní parametry materiálového modelu 3D Non Linear Cementitious 2 pro beton Tab. 9.2

Beton / 3D Non Linear Cementitious 2 

fcu [MPa] E [MPa] ft [MPa] fc [MPa] Gf [J/m
2
] ν [-]  [kg/m

3
] 

Koef. 

fixovaného 

modelu 

trhlin 

Velikost 

zrna [m] 

10 18 470 1,114 8,5 27,85 

0,2 2300 0,5 0,02 

25 28 060 2,052 21,25 51,30 

37 33 010 2,665 31,45 66,62 

45 35 570 3,036 38,25 75,91 

55 38 170 3,471 46,75 86,77 

67 40 610 3,959 56,95 98,98 

75 41 890 4,268 63,75 106,7 

85 43 170 4,640 72,25 116 

 Vstupní parametry materiálového modelu Pružný – rovinná napjatost pro ocelové tyče Tab. 9.3

Ocel / Pružný – rovinná napjatost 
E [MPa] ν [-]  [kg/m

3
] 

210 000 0,3 7850 

Typická délka strany elementu sítě konečných prvků pro numerický model MCT tělesa je 

2 mm. Síť je v okolí dna počátečního zářezu zahuštěna na 1 mm. Síť konečných prvků, okrajové 

podmínky a numerické modely MCT testu s tělesem uchyceným přímo do testovacího lisu 

a pomocí matic s okem na koncích ocelových tyčí jsou uvedeny na obr. 9-3. Z důvodu větší 
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podobnosti s reálnou zkouškou MCT byly oba numerické modely modelovány ve stejném 

smyslu, jak je uvedeno na obr. 9-2. Spodní ocelová tyč je v lisu ukotvena napevno, přičemž 

samotné zatěžování je do tělesa vnášeno přes horní ocelovou tyč, která je v postupných krocích 

tahána směrem nahoru. V případě přímého způsobu uchycení byla spodní ocelová tyč 

modelována jako vetknutí a na horní ocelové tyči bylo zabráněno v horizontálním posunu. 

   

Obr. 9-3 Numerické modely modifikované zkoušky excentrickým tahem s okrajovými 

podmínkami: a) přímé uchycení; b) s využitím matic s okem 

9.2. Dílčí výsledky 

Numerické výsledky jsou opět prezentovány formou Síla-COD diagramů, jejichž vybrané 

ukázky jsou uvedeny na obr. 9-5 a obr. 9-6. Vodorovná osa reprezentuje otevření trhliny (COD) 

měřené na ose vnášeného zatížení, tedy v osách ocelových tyčí. Na svislé ose je vynášeno 

vnášené zatížení, což dohromady dává zatěžovací Síla-COD diagram. Pro všechny zatěžovací 

křivky byly pro srovnání také vypočítány hodnoty lomové energie podle rovnice (1) a jsou 

uvedeny v tab. 9.4. Aplikovatelnost MCT testu pro určování lomové energie betonu byla 

prošetřena s velmi slibnými výsledky, viz [P9] a [P10] a následně prověřena a porovnána se 

zkouškou v tříbodovém ohybu standardizovanou pro určování lomových parametrů kvazi-

křehkých materiálů, viz [P1] a [P3]. 

  

Aplikované 

zatížení 

Okrajové 

podmínky 

a) b) 

Čep 
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Z výsledků získaných z numerických simulací vyplývá, že zatěžovací křivka pro hodnotu 

krychelné pevnosti fcu = 55 MPa vykazuje významnou anomálii. V ostatních případech hraje 

využití matic na koncích ocelových tyčí významnou roli. Křivka hodnot lomových energií 

z numerických modelů s využitím matic s okem na koncích ocelových tyčí vykazuje přibližně 

stejný trend jako křivka vstupních hodnot lomové energie. V tab. 9.4 jsou uvedeny poměry mezi 

hodnotami lomových energií získaných ze zatěžovacích křivek matic s okem na koncích 

ocelových tyčí a modelem reprezentujícím přímý způsob uchycení ocelových tyčí do testovacího 

lisu. Až na poměr pro fcu = 55 MPa jsou všechny poměry v intervalu 0,63 – 0,76. Pro lepší 

představu jsou hodnoty lomových energií vyneseny do grafu na obr. 9-4. 

 Hodnoty lomových energií vypočítané dle rovnice (1) obdržené ze zatěžovacích křivek Tab. 9.4

z numerických simulací 

Lomová energie Gf [J/m
2
] 

fcu [MPa] 10 25 37 45 55 67 75 85 

Přímé uchycení 48,61 95,52 120,95 134,93 134,08 211,48 218,68 225,25 

Matice s okem 31,01 67,58 90,15 103,16 122,73 135,66 148,20 163,35 

Poměr 

matice/přímé 
0,638 0,708 0,745 0,765 0,915 0,642 0,678 0,725 

 

Obr. 9-4 Lomová energie – vstupní hodnoty a hodnoty obdržené z numerických simulací 
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Obr. 9-5 Celkové Síla-COD zatěžovací diagramy pro fcu = 10 a 37 MPa použité pro výpočet 

lomové energie 

   

Obr. 9-6 Celkové Síla-Otevření trhliny zatěžovací diagramy pro fcu = 55 a 85 MPa použité pro 

výpočet lomové energie 
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10. PROTLAČOVACÍ ZKOUŠKA 

Ve stavebním průmyslu a při výstavbě nových konstrukcí jsou stále oblíbenými 

stavebními materiály cementové kompozity (tedy hlavně betony klasické či vysokopevnostní) 

spolu se stavební ocelí. Jejich spojení nemusí být provedeno klasicky, kdy je ocel využita jako 

výztuž a zalita betonem, ale v praxi se můžeme setkat s tzv. J-Hook spojením, jehož analýzou se 

zabývali autoři Liew & Sohel v práci [40] nebo pomocí dlouhých hřebů odolných proti 

usmýknutí, jejichž možnosti použití a vlastnosti byly zkoumány v práci [47] spoluautorů Nguyen 

& Kim, popřípadě spojením pomocí adhezního povrchu vytvořeného vrstvou epoxidového 

lepidla, jehož analýze bude kapitola věnována. 

Svarové spoje, jimiž jsou mechanické spoje převážně ukotveny na ocelovou část 

konstrukce, mohou podléhat nežádoucím efektům, jako je skoková změna materiálových 

parametrů (lomové houževnatosti, tažnosti atp.), snížení odolnosti proti korozi, výskyt 

zbytkového napětí. Skoková změna materiálových parametrů spolu s tvarovými změnami 

(vruby) navíc vede v konstrukci k výskytu singulárních koncentrací napětí. Jednou z možností, 

jak se vyhnout těmto negativním vlivům, nebo je zmírnit, je vytvoření adhezního povrchu 

pomocí vrstvy epoxidového lepidla posypané jemnou štěrkovou drtí. Tomuto se ve svých pracích 

věnovali například autoři Bouazaoui a kol. [13] a Aboobucker a kol. [2]. 

Pro posouzení vlastností materiálového rozhraní mezi betonem a ocelí se využívá 

protlačovací zkoušky (z angl. push-out test), kdy jsou oba materiály k sobě spojeny zadanými 

způsoby a poté je na jeden z materiálů (v tomto případě beton) aplikována zátěžná síla (viz obr. 

10-1 a obr. 10-2). Zhodnocení pěti typů spojení mezi betonem a ocelí a využití dvou konfigurací 

protlačovací zkoušky ve své práci uvedli autoři Berthet a kol. [11]. 

Numerickými simulacemi protlačovací zkoušky s využitím zobecněné lomové 

mechaniky, kdy se modeluje singulární koncentrátor napětí pomocí bi-materiálového (ocel-

beton) vrubu zatíženého kombinovaným namáháním [37], nebo studie vlivu přítomnosti 

materiálové mezivrstvy v numerickém modelu na hodnoty kritických zatěžovacích sil [36], se ve 

své práci zabýval Klusák a kol. 
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10.1. Experiment protlačovací zkoušky  

V rámci spolupráce s University College Ghent byla připravena a odzkoušena tělesa pro 

protlačovací zkoušku, podrobnosti viz [27]. Byla testována celkem čtyři zkušební tělesa 

s označením P10-1 až P10-4. Jejich experimentálně změřené hodnoty kritických sil jsou pak 

uvedeny v tab. 10.1. Konfigurace pro provedení zkoušky je uvedena na obr. 10-2. 

Zkušební těleso pro protlačovací zkoušku se připraví následovně: na ocelových plátech 

tloušťky 10 mm je připraven adhezní povrch vytvořený pomocí vrstvy epoxidového lepidla 

posypané štěrkovou drtí. Po vytvrzení mezivrstvy je vzorek dokončen zalitím samozhutňujícího 

betonu do formy. Pro mezivrstvu je využito dvousložkového epoxidového lepidla PC® 5800/PL, 

které má výbornou schopnost spojení s betony, ocelí, uhlím, ap. Na obr. 10-1 je ukázán tvar 

a rozměry zkušebního tělesa použitého v [27] a [28]. 

Experimentální měření: 

1) Experiment se provádí na servohydraulickém stroji s řízeným posuvem a se záznamem 

průběhu síly. 

2) Na ocelových plátech jsou připojeny dva měřící břity pro měření vzájemného posuvu mezi 

betonem a ocelí. 

3) Na betonové těleso připevněné mezi pláty působí zatížení posuvem, viz obr. 10-2. 

 

Obr. 10-1 Studované zkušební těleso pro protlačovací zkoušku s rozměry v mm (převzato z [27]) 
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Obr. 10-2 Konfigurace protlačovací zkoušky (převzato [27]) 

Tab. 10.1 Velikosti kritické síly pro jednotlivé zkušební vzorky získané při experimentálních 

měřeních, převzato z [27] 

Číslo testovaného vzorku Kritická síla [kN] 

P10-1 320,97 

P10-2 291,60 

P10-3 261,51 

P10-4 296,89 

10.2. Numerická studie protlačovací zkoušky  

Vstupní materiálové parametry betonu (ve stáří 28 dnů, získané na válcových zkušebních 

tělesech dle NBN EN 12390-3, NBN EN 12390-6 a NBN B 15-203), oceli a epoxidového lepidla 

pro numerické simulace jsou uvedeny v tab. 10.2, kde: 

E je modul pružnosti v [MPa], 

ν je Poissonovo číslo [-], 

ft je tahová pevnost v [MPa] a 

fc je tlaková pevnost v [MPa]. 

Numerická studie protlačovací zkoušky byla provedena v programu ATENA 2D [18]. 

Konfigurace numerického modelu protlačovací zkoušky byla provedena z hlediska vlivu sítě 

konečných prvků, šířky ocelových plátů či betonové části a vlivu tloušťky epoxidové mezivrstvy, 

viz články [P7], [P17], [P18] a [P19]. 
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Pro parametrickou studii bylo využito dvou úhlů pohledu na umístění epoxidové 

mezivrstvy: První uvažuje s nahrazením krajních pásů betonové části v tloušťkách 0,5; 1,0; 

1,5 a 2,0 mm směrem k zatěžovacímu kvádru. Vzdálenost ocelových plátů tak zůstává stejná, 

tedy 80 mm, viz obr. 10-1. Druhý pohled uvažuje s postupným zvětšováním vzdálenosti mezi 

ocelovými pláty (vzdálenost > 80 mm), při zachování šířky betonové části (80 mm). Mezi 

betonovou a ocelovou část se pak vloží vrstva epoxidového lepidla v tloušťkách shodných 

s prvním případem. 

Tab. 10.2 Vstupní materiálové parametry použité při numerických simulacích: beton, ocel 

a epoxid 

Materiálové parametry Beton Ocel Epoxid 

E [MPa] 42,027 × 10
3
 210 × 10

3
 4,75 × 10

3
 

 [-] 0,2 0,33 0,39 

ft [MPa] 5,16 - - 

fc [MPa] 58,9 - - 

  

Obr. 10-3 Modely zkušebních těles, s popsanými částmi a použitou sítí konečných prvků 

10.3. Numerický model 

Předloha protlačovací zkoušky pro numerický model se skládá ze tří částí, a to dvěma 

ocelovými pláty, mezi nimiž je epoxidovým lepidlem přichycen betonový kvádr. Na horní straně 

betonového kvádru je umístěn ocelový kvádr jako roznašeč zatížení. Zatížení bylo modelováno 

posunem se zatěžovacím krokem 0,005 mm. Numerický model protlačovací zkoušky je ve všech 

studiích uvažován bez epoxidové mezivrstvy, kromě případu, kdy byl řešen vliv šířky epoxidové 

mezivrstvy na průběh zkoušky. Na spodních stranách ocelových plátů jsou umístěny liniové 

podpory, kdy je pravá podpora modelována jako posuvná a levá jako neposuvná. Celkový pohled 

na výpočtový model s aplikovanými okrajovými podmínkami je uveden na obr. 10-4.  

Zatěžovací 

kvádr 

Cementový 
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Pro modelování betonové části byl použit materiálový model 3D Non Linear 

Cementitious 2 s krychelnou pevností fc = 58,9 MPa. Zadaná krychelná pevnost odpovídá 

naměřené pevnosti betonové směsi využité při experimentálně provedené zkoušce protlačením, 

uveřejněné v článku [27]. Pro modelování ocelových plátů a epoxidové mezivrstvy byl použit 

model Pružný – rovinná deformace. Vstupní materiálové charakteristiky pro jednotlivé 

materiálové modely jsou uvedeny v tab. 10.2. Tloušťka tělesa je 190 mm (viz obr. 10-1), proto 

byly všechny 2D úlohy modelovány s využitím podmínky rovinné deformace. 

Numerická studie je věnována vlivu tloušťky epoxidové mezivrstvy na velikost 

maximální zatěžovací síly. Z numerické studie vlivu velikosti konečného prvku na průběh 

zatěžovací zkoušky [P18] bylo vyhodnoceno, že nejadekvátnější základní velikost konečného 

prvku má délku strany 2 mm při čtyřúhelníkové síti konečných prvků. Pro výpočet bylo dále 

uplatněno zhuštění této sítě v okolí bi-materiálového rozhraní (ocel-epoxid-beton) na velikost 

strany elementu 0,2 mm. Stejnou sítí konečných prvků (0,2 mm) byl pokryt i úzký pruh 

epoxidové mezivrstvy. 

Tloušťka epoxidové mezivrstvy byla v modelu postupně měněna, a to od 0 do 2,0 mm 

s krokem 0,5 mm (viz obr. 10-3), což pokrývá předpokládané spektrum běžně aplikované 

mezivrstvy. V okolí předpokládaného růstu trhliny byla použitá síť zjemněna. 

 

Obr. 10-4 Celkový pohled na model zkušebního tělesa, aplikované okrajové podmínky 
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10.4. Dílčí výsledky 

Numerické výsledky byly získány pro následující šířky epoxidových mezivrstev: 0 (bez 

epoxidové mezivrstvy); 0,5; 1,0; 1,5 a 2,0 mm. Jednotlivá bi-materiálová rozhraní (ocel-beton, 

ocel-epoxid, epoxid-beton) mezi jednotlivými materiály jsou modelována jako ostrá (skoková 

změna mechanických vlastností) a s dokonalou adhezí. Celkový přehled výsledků numerické 

studie (zatěžovací diagramy pro jednotlivé tloušťky epoxidové mezivrstvy) je uveden v grafech 

na obr. 10-5 a obr. 10-6. Výsledky jsou vykresleny jako diagramy síla versus posunutí na středu 

spodního líce cementového kompozitu. 

Výchozí numerický výsledek výpočtu bez uvažování epoxidového lepidla (přímo 

rozhraní ocel-beton) je v grafech zobrazen černou čárkovanou křivkou. Analogicky, jako jsou 

zaznamenávány diagramy síla versus posun při experimentálních měřeních protlačovací 

zkoušky, viz [27] a [28], jsou zaznamenávány diagramy síla vs. posun při numerické studii. 

V grafu na obr. 10-5, jsou uvedeny průběhy křivek pro případ, kdy se ponechávala konstantní 

vzdálenost ocelových plátů a epoxidová mezivrstva nahrazovala krajní pásy betonové části. 

V grafu na obr. 10-6 jsou vyneseny zatěžovací křivky pro druhý případ, kdy zůstává konstantní 

šířka betonového prvku. A na obr. 10-7 je uveden detail průběhů zatěžovacích diagramů 

v blízkosti vrcholu zatěžovacích sil. 

 

Obr. 10-5 Celkový zatěžovací diagram při konstantní vzdálenosti ocelových plátů 
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Obr. 10-6 Celkový zatěžovací diagram při konstantní šířce betonové části 

 

Obr. 10-7 Detail zatěžovacího diagramu v blízkosti dosažení maximálních sil 

Barevné označení zatěžovacích křivek v grafu na obr. 10-7 koresponduje s barevným 

značením křivek v grafech na obr. 10-5 a obr. 10-6, přičemž křivky se symboly odpovídají 

případu č. 2, kdy zůstávala šířka betonové části konstantní a zvětšovala se vzdálenost mezi 

ocelovými pláty. Z grafu plyne, že samotná existence epoxidové mezivrstvy vždy znamená 

nárůst potřebné maximální síly. 

Pro lepší kvantifikaci jsou v grafu na obr. 10-8 vyneseny maximální zatěžovací síly 

v závislosti na tloušťce epoxidové mezivrstvy. Hodnoty na vodorovné ose označené znaménkem 

minus (-) označují modely, kdy zůstávala konstantní vzdálenost ocelových plátů – případ č. 1. 

Hodnoty na kladné poloose označují variantu modelu, kdy zůstávala konstantní šířka betonové 
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části – případ č. 2. Z grafu na obr. 10-8 je patrné, že k nárůstu potřebné maximální síly dochází 

v rozmezí 3 až 5 %, což nepřekračuje výrazně nepřesnost řešení. Poměrně nízký nárůst 

maximální síly může být způsoben iniciací trhliny do betonové části (tedy potřebné smykové 

napětí k vyvolání magistrální trhliny je ve všech sledovaných případech stejné). Při uvažování 

větší šířky epoxidové mezivrstvy (t > 1 mm) následně dochází k mírnému poklesu maximální 

síly nikoli však pod maximální sílu, která je vypočtena bez uvažování mezivrstvy. 

 

Obr. 10-8 Maximální zatěžovací síly v závislosti na tloušťce epoxidové mezivrstvy. Hodnoty na 

vodorovné ose označené znaménkem minus (-) označují modely, kdy zůstávala 

vzdálenost ocelových plátů konstantní 

Poznamenejme, že k iniciaci trhliny dochází tam, kde existují největší napětí: i) smyková 

napětí – v blízkosti rozhraní cementového kompozitu a mezivrstvy, nebo ii) tahová napětí – na 

spodní části betonového prvku, viz obr. 10-9 a). Trhliny se vždy iniciují do betonové části 

zkušebního tělesa. Při numerických simulacích se ukázalo, že dominantní pro vznik trhliny je 

dosažení maxima smykového napětí v blízkosti rozhraní. Na obr. 10-9 b) – f) jsou vyneseny 

detaily smykových trhlin při maximálním zatížení. Na obrázcích je vidět, že se trhlina iniciuje 

v blízkosti rozhraní do betonové části. 
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a) b) c) 

Příklad – celkový pohled na 

protlačovací zkoušku po 

numerické simulaci 

Detail – bez epoxidové 

mezivrstvy 

Detail – epoxidová mezivrstva 

v šířce 1 mm – případ č. 1 

   

d) e) f) 

Detail – epoxidová mezivrstva 

v šířce 1 mm – případ č. 2 

Detail – epoxidová mezivrstva 

v šířce 2 mm – případ č. 1 

Detail – epoxidová mezivrstva 

v šířce 2 mm – případ č. 2 

Obr. 10-9 Vybrané znázornění smykových [a)-f)] a tahových [a)] trhlin z numerických simulací 
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STATICKÉ LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

Ve spolupráci s kolegy ze španělských univerzit Oviedo a Seville byly provedeny 

laboratorní zkoušky na modifikovaných tělesech ve tvaru disku z prostého betonu za využití 

konfigurace zkoušky excentrickým tahem (dále označené jako MCT a MDCT – z angl. Modified 

Disk-Shaped Compact Tension) v porovnání zkoušek na malých hranolech se zářezem 

ve tříbodovém ohybu (3PB). Byly zkoumány 4 různé betonové směsi a dva postupy výroby těles 

pro MCT zkoušku. V prvním případě byla zkušební tělesa odřezána z betonového válce ve formě 

z PVC trubky, ve druhém případě byla tělesa pro MCT zkoušku odřezána z válců pro standardní 

tlakovou zkoušku. 

11. MODIFIKOVANÁ ZKOUŠKA EXCENTRICKÝM 

TAHEM 

11.1. Zkušební tělesa vyrobené v laboratoři kampusu Gijón 

V laboratoři španělské university Oviedo v kampusu Gijón byly s odstupem času 

provedeny dvě zatěžovací zkoušky na tělesech odřezaných z válců, které vznikly ve formě 

z PVC trubky s vnitřním průměrem 153 mm. V prvním případě bylo cílem experimentu 

kalibrace zkoušky MCT a ověření výstižnosti numerického modelu MCT zkoušky v programu 

ATENA. Ve druhém případě byly porovnávány dvě betonové směsi, které byly taktéž využity na 

hranolech se zářezem ve zkoušce v tříbodovém ohybu. 

11.1.1. Zkušební tělesa pro pilotní studii modifikované zkoušky 

excentrickým tahem 

Na výrobu betonového válce, ze kterého se pak nařežou jednotlivá zkušební tělesa a válce 

pro standardní tlakovou zkoušku byla využita jako forma PVC trubka s vnitřním průměrem 

153 mm, viz obr. 11-1 vlevo. Bylo uvažováno pouze se střední částí trubky, spodní a horní konce 

nebyly využity pro výrobu zkušebních těles z důvodu sedání či zhutnění betonové směsi. 

Zkušební těleso, viz obr. 11-1 vpravo, bylo uvažováno s šířkou 60 mm a průměrem ocelové tyče 

8 mm. 

Osazení ocelové tyče do zkušebního tělesa bylo provedeno po zatvrdnutí betonové směsi 

a rozřezání na jednotlivá zkušební tělesa. Do betonového disku byl provrtán v určeném místě W 
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otvor pro osazení ocelových tyčí. Ty byly následně upevněny epoxidovým lepidlem, které může 

později ovlivňovat soudržnost oceli s betonovým tělesem. V rámci experimentů by se tak určitě 

měl vyšetřit vliv způsobu výroby zkušebních těles a vliv charakteristických vlastností použitého 

lepidla na průběh zkoušky excentrickým tahem. Po zatvrdnutí lepidla jsou tělesa opatřena 

počátečním zářezem, vedeným kolmo přes ocelovou tyč. 

Z použité betonové směsi byly odřezány čtyři válce o průměru 150 mm a výšce 300 mm, 

což je standardizovaná velikost válce pro tlakovou zkoušku na určování válcové pevnosti 

betonové směsi. Ze získaných výsledků byla vypočtena průměrná válcová pevnost 

fc,cyl = 32 MPa. Jelikož je válcová pevnost rovna 0,8  0,85 krychelné pevnosti, je 

fc,cube = 37,6 MPa. Na základě těchto výsledků byla betonová směs podle ČSN EN 206-1 

klasifikována do třídy betonu C 30/37. 

   

Obr. 11-1 Betonové válce ve formě z PVC trubky a odřezané zkušební těleso pro MCT zkoušku 

11.1.2. Modifikovaná tělesa ve tvaru disku pro zkoušku 

excentrickým tahem 

Modifikovaná tělesa pro zkoušku excentrickým tahem v této studii byla vyrobena za 

pomocí PVC trubek s vnitřním průměrem 153 mm, do kterých byly navrtány otvory pro osazení 

ocelových tyčí (běžné vroubkované ocelové tyče o průměru 8 mm) v předepsané poloze W. Na 

to je do forem z PVC trubky nalita betonová směs a uložena do vodní nádrže po dobu 28 dní. 

Poté jsou z trubky nařezána tělesa ve tvaru disku o tloušťce 60 mm tak, aby ocelové tyče zůstaly 

ve střední rovině těles. Nakonec jsou tělesa opatřena počátečním zářezem, dle zvolených délek. 

Aby se snížil vliv sedání kameniva kvůli výšce plastové formy a přítomnosti ocelových tyčí, jsou 
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pro zkoušku uvažována jen tělesa odebraná ze střední části formy. Výrobní postup MDCT těles 

je uveden na obr. 11-2. 

 

Obr. 11-2 Příprava MDCT těles: a) Nařezání PVC trubky, b) Osazení ocelových tyčí 

v předepsaných vzdálenostech, c) Formy naplněné betonovou směsí, d) Počáteční 

zářez, převzato z [P1] 

Bylo uvažováno se dvěma umístěními ocelových tyčí vůči opačné straně tělesa, a to 

W = 112,5 mm a 105 mm a se třemi relativními délkami α = 0,1; 0,3 a 0,5, což dává dohromady 

6 různých velikostí ligamentu pro každou studovanou betonovou směs, tedy může být 

analyzován vliv geometrie tělesa na danou zkoušku. Všechny rozměry zkušebních těles jsou pak 

uvedeny v tab. 11.1. 

Tab. 11.1 Rozměry studovaných zkušebních těles MDCT zkoušky 

Těleso ϕcs [mm] ϕsb [mm] W [mm] b [mm] e [mm] α [-] 

MDCT1 
153 8 

112,5 
60 4 0,1; 0,3; 0,5 

MDCT2 105 
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kde: 

ϕcs je vnitřní průměr PVC trubky, tzn. vnější průměr zkušebního tělesa v [mm], 

ϕsb je průměr použité ocelové tyče v [mm] a 

e je šířka počátečního zářezu v [mm]. 

MDCT test byl proveden na servohydraulickém lisu MTS Bionix s 25 kN zátěžovou 

kapacitou. Zatěžování probíhalo rychlostí 0,2 mm/min, přičemž všechny deformace a posuny 

tělesa během zatěžování byly měřeny pomocí 3D optického přístroje ARAMIS. Výstupem 

z měření jsou celkové síla-COD (P-COD) zatěžovací diagramy pro výpočet lomové práce Wf. 

11.1.3. Zkušební tělesa pro zkoušku ve tříbodovém ohybu 

Zkouška v tříbodovém ohybu byla provedena na betonových hranolech s počátečním 

zářezem, přičemž bylo pro každou betonovou směs uvažováno se čtyřmi tělesy. Relativní délka 

zářezu byla na všech tělesech uvažována jedinou hodnotou, tj. α = 0,5, ostatní rozměry jsou 

uvedeny v tab. 11.2. Všechny testy byly provedeny na „closed-loop“ servo-hydraulickém 

dynamickém lisu MTS Bionix s 25 kN zátěžové kapacity, přičemž bylo uvažováno s naznačenou 

kompenzací vlastní tíhy vzorků. Popis tělesa a jeho umístění do zatěžovacího lisu je uvedeno na 

obr. 11-3. 

Tab. 11.2 Rozměry studovaného zkušebního tělesa zkoušky 3PB 

Těleso D [mm] B [mm] S [mm] L [mm] a0 [mm] S/D α = a0/D[-] 

3PB 100 100 400 440 50 4 0,5 

  

Obr. 11-3 Těleso pro zkoušku 3PB a jeho umístění do zatěžovacího lisu, převzato z [P1] 
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Rychlost zatěžování byla zvolena 0,001 mm/s, přičemž byla měřena velikost otevření 

trhliny v ústí počátečního zářezu (CMOD) a vertikální posun v ose tělesa. Z naměřených hodnot 

pak byly sestaveny síla-CMOD (P-CMOD) a síla-δ (P- δ) zatěžovací křivky. 

11.1.4. Zkušební tělesa odřezaná z válců pro standardní tlakovou 

zkoušku 

Zkušební tělesa pro MCT zkoušku byla odřezána z válců o průměru 150 mm a výšce 

300 mm odlitých z forem pro válce na standardní tlakovou zkoušku, viz obr. 11-4. Na těchto 

zkušebních tělesech bylo porovnáváno uchycení tělesa do zatěžovacího lisu. V dosavadních 

zkouškách bylo využito přímého uchycení ocelových tyčí do svorek zkušebního lisu, kdy však 

může vznikat nežádoucí moment zkreslující reálné výsledky testu. Umístění matic s okem na 

konce ocelových tyčí má zabránit vznikání nežádoucího momentu a zároveň co nejvíc napodobit 

zkoušku MCT standardnímu CT testu, viz obr. 11-5 a obr. 11-6. 

  

Obr. 11-4 Betonové válce pro standardní tlakovou zkoušku, 150 × 300 mm
2
 

Firmou BETOTECH, s.r.o. bylo v betonové třídě pevnosti C 30/37 s frakcí kameniva 

0/4 mm zhotoveno 12 válců pro standardní tlakovou zkoušku o rozměrech 150 × 300 mm
2
. 

Zkušební tělesa pro MCT zkoušku byla odřezána z poloviny připravených válců, přičemž druhá 

polovina válců byla použita pro provedení standardní tlakové zkoušky. Z těchto šesti byly 

vyčleněny tři, na nichž byla provedena zkouška pro vyhodnocení statického modulu pružnosti 

podle normy: ČSN EN 12390-13 Zkoušení čerstvého betonu – Část 13: Stanovení sečnového 

modulu pružnosti v tlaku; metoda B v laboratoři stavebního zkušebnictví Fakulty stavební 

Vysokého učení technického. Receptura betonové směsi je uvedena v tab. 11.3. 
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Tab. 11.3 Receptura použité betonové směsi 

Označení 
CEM I 42,5 R 

Mokrá 

Popílek 

Opatovice 

DTK 0/4 

Tovačov 
Voda 

Sika ViscoCrete 20 

Gold 

Množství [kg] 450 100 1440 250 2 

Druhých šest válců bylo posláno do laboratoře University Oviedo, kde z každého válce 

byly odřezány 4 tělesa pro MCT zkoušku o tloušťce 60 mm. Vzniklo tak 24 zkušebních těles, 

z nichž část byla použita pro statické zkoušky, druhá část pro zkoušky únavové. 

    

Obr. 11-5 Uchycení MCT tělesa do testovacího lisu: a) Přímé uchycení; b) Matice s okem na 

koncích ocelových tyčí 

 

Obr. 11-6 Zkušební těleso po provedené zkoušce uchycené pomocí matic s okem 

Matice s okem 

na koncích 

ocelových tyčí 

Přímé uchycení 

a) b) 
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11.1.5. MCT tělesa: osazení ocelových tyčí 

Osazení ocelových tyčí na zkušební tělesa pro pilotní studii a studii dvou typů uchycení 

do zkušebního lisu bylo provedeno po zatvrdnutí betonové směsi navrtáním otvorů v předepsané 

poloze, do které se pak ocelové tyče osadily a upevnily epoxidovým lepidlem. Byly využity 

celozávitové ocelové tyče o průměru 8 mm. 

Umístění ocelové tyče do zkušebního tělesa je označováno písmenem W, což je 

vzdálenost paprsku působící zatěžovací síly, tedy osy ocelových tyčí, k protější hraně tělesa. 

Tento parametr byl uvažován v různých hodnotách od 100 do 120 mm (viz např. numerická 

studie vlivu umístění ocelových tyčí na průběh zkoušky [P24] nebo článek hodnotící MCT 

zkoušku vhodnou pro určování lomové energie betonu [P10]), skutečné rozměry jsou měřeny 

před samotným testem. Počáteční zářez je do tělesa veden kolmo na osazenou ocelovou tyč, 

jehož délka (a) se různí v závislosti na uvažované relativní délce zářezu (). Relativní délka 

zářezu se vypočítá z rovnice (9), viz kapitola 6. Tloušťka těles v milimetrech je označena velkým 

písmenem B. 

  

Obr. 11-7 Osazování ocelové tyče do MCT kruhového tělesa 

Osazení ocelové tyče do MCT tělesa bylo provedeno po celkovém zatvrdnutí betonové 

směsi (28 dní), a to dále popsaným postupem: Podle zvoleného umístění ocelové tyče (W, 

v tomto případě 120 mm) se ze strany do tělesa navrtá otvor, do kterého se osadí ocelová tyč a 

poté je upevněna silným epoxidovým lepidlem. Iniciační zářez je do tělesa veden kolmo přes 

osazenou ocelovou tyč až po zatvrdnutí epoxidového lepidla. Vyvrtání otvoru a osazení ocelové 
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tyče je uvedeno na obr. 11-7. Laserové paprsky na tělese slouží pro orientaci roviny vedení 

vrtaného otvoru. 

11.2. Zkušební konfigurace a zkušební zařízení  

MCT a MDCT zkoušky byly provedeny na servohydraulickém lisu MTS – Bionix 25 kN 

zátěžové kapacity, viz obr. 11-8. Na tělesech nejsou umístěny žádné snímače, veškeré 

deformační změny v tělese jsou zaznamenávány 3D optickým kamerovým systémem ARAMIS 

[20], který je přímo napojen na počítačovou jednotku. Kamery jsou řízeny počítačovým 

programem ARAMIS, který zaznamenává změny deformací na povrchu tělesa v každém 

zatěžovacím kroku. 

 

Obr. 11-8 Zkušební servo-hydraulický lis se zkušebním tělesem a 3D optická kamera systému 

ARAMIS 

Výsledkem z jednoho zatěžovacího měření jsou grafy závislosti zatěžovací síly na 

deformaci, posunu nebo otevření trhliny kdekoli si to uživatel na tělese nastaví. Dále mohou jako 

ARAMIS kamery 

Servohydraulický lis 

MCT těleso 
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výstup sloužit 3D fotografie (viz obr. 11-9) z každého zatěžovacího kroku a jako ukázka 

k prezentaci výsledků může sloužit krátké video celé zatěžovací zkoušky. Servohydraulický lis 

se zkušebním tělesem a kamerovým systémem ARAMIS je uveden na obr. 11-8. Povrch tělesa, 

který je snímán kamerou, je ošetřen dle doporučení ARAMIS: User Manual – Software. Na 

homogenní povrchy je třeba sprejem nanést stochastický barevný vzorec. V experimentech byla 

rychlost zatěžování zvolena ve velikosti 0,2 mm/min. 

 

Obr. 11-9 Grafický výstup z programu ARAMIS 

Data s výsledky ze zatěžovacích testů jsou převedeny do tabulkového programu Excel. 

Měřící jednotce zkušebního lisu je na počátku zatěžování zadána rychlost zatěžování. Během 

zkoušky 3D optické kamery zaznamenávají změny deformací a napětí v tělese v každém kroku 

zatěžování až do úplného porušení tělesa. Současně systém zaznamenává velikost zatěžovací 

síly. Poté se v části programu po ukončení zkoušky nastaví pozice (monitory) bodů, které jsou 

relevantní danému výzkumu. V případě MCT bylo řešeno otevření trhliny ve třech místech. Asi 

10 mm od ústí počátečního zářezu, v paprsku zatěžovacích sil a v místě dna počátečního zářezu. 

11.3. Pilotní studie: Ověření výstižnosti modelu MCT 

Z provedené tlakové zkoušky na betonových válcích byla určena průměrná válcová 

pevnost fc,cyl = 32 MPa, z níž byla vypočtená krychelná pevnost fc,cube = 37,6 MPa. Na základě 

těchto výsledků byla betonová směs podle ČSN EN 206-1 klasifikována do třídy betonu C 30/37. 

Hodnota fcu = 37 MPa byla využita jako vstupní parametr do materiálového modelu betonu 
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v programu ATENA 2D. Pro tento případ numerické studie bylo využito materiálového modelu 

betonu SBETA, který byl použit s ohledem na rozměry zkušebních těles modifikované zkoušky 

excentrickým tahem. Materiálový model SBETA je nakonfigurován na výpočet v podmínkách 

rovinné napjatosti. Parametry tahové pevnosti, modulu pružnosti a objemové hmotnosti jsou 

uvedeny v tab. 11.4. Pro experiment bylo k dispozici 6 MCT těles s průměrem odpovídajícím 

vnitřnímu průměru plastové trubky 153 mm, jejichž reálné naměřené rozměry jsou uvedené 

v tab. 11.5. Významy jednotlivých parametrů jsou uvedeny na straně 57 v kapitole 9. 

Tab. 11.4 Vstupní materiálové parametry betonu a oceli pro ověření modelu MCT 

 
Krychelná pevnost 

fc [MPa] 

Tahová pevnost 

ft [MPa] 

Modul pružnosti 

E [MPa] 

Objemová hmotnost 

ρ [kg/m
3
] 

Beton 37 2,665 33 × 10
3
 2300 

Ocel - - 210 × 10
3
 7850 

Tab. 11.5 Naměřené rozměry zkušebních těles pro MCT zkoušku 

Označení W [mm] llig [mm] a [mm] B [mm]  [-] Alig [mm
2
] 

1 118,7 73,8 44,9 62,7 0,3783 4627 

2 116,4 76,2 40,2 63,5 0,3454 4839 

3 118,9 78,7 40,2 63,1 0,3381 4966 

4 119,7 77,5 42,2 63,6 0,3525 4929 

5 122,2 77 45,2 62,2 0,3699 4789 

6 119,3 77,6 41,7 62,4 0,3495 4842 

 

Obr. 11-10 Graf závislosti zatěžovací síly na velikosti otevření trhliny měřené na paprsku 
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V grafu na obr. 11-10 jsou uvedeny výsledné zatěžovací křivky z pilotního experimentu 

zkušebních těles pro modifikovanou zkoušku excentrickým tahem společně s výslednými 

zatěžovacími křivkami z numerické studie. S ohledem na reálnou průměrnou hodnotu relativní 

délky zářezu α = 0,3556 naměřenou na zkušebních tělesech pro experimenty, bylo pro 

numerickou studii uvažováno se třemi relativními délkami okolo této délky, tedy α = 0,3; 0,4 

a 0,5. Šířka numerických modelů byla uvažována o velikosti 60 mm. Vzdálenost ocelových tyčí 

od protějšího okraje tělesa, čili působení zatížení bylo uvažováno W = 120 mm. Jako srovnávací 

parametr byla ze získaných zatěžovacích křivek vypočtena hodnota lomové energie Gf podle 

rovnice (1). Více viz článek [P4]. 

11.4. Srovnání MDCT a SPB pro určování lomových parametrů 

betonu 

V laboratoři univerzity Oviedo, kampusu Gijón, byly rovněž provedeny experimentální 

testy modifikované zkoušky excentrickým tahem v porovnání se standardizovanou zkouškou pro 

určování lomově mechanických parametrů, viz Cifuentes a kol. [P1]. Pro experiment byla 

vyrobena sada zkušebních těles pro MDCT a 3PB zkoušku. Zkoumáno bylo chování a vlastnosti 

dvou různých betonových směsí – normální samozhutňující betonové směsi (NSC, z angl. 

normal self-compacting) a vysokopevnostní samozhutňující betonové směsi (HSC, z angl. high-

strength self-compacting). V obou betonových směsích byl použit běžný portlandský cement 

CEMII/B-V 32,5R s maximální velikostí zrna 10 mm. Pro zhuštění betonové matice v případě 

HSC byla použita mikrosilika. Složení betonové směsi je uvedeno v tab. 11.6. 

Krychelná pevnost fc daných směsí je 40 MPa v případě NSC, 100 MPa v případě HSC 

a byla měřena na krychlích o délce hrany 100 mm podle normy UNE EN12930-3:2009. Nepřímá 

tahová pevnost fst byla měřena pomocí brazilského testu na válcích o průměru 100 mm a výšce 

200 mm podle normy UNE EN12930-6:2010. Statický elastický modul pružnosti Ec byl určován 

podle normy UNE EN12390-13:2014 postupným zatěžováním betonového válce v tlaku do 

přibližně třetí síly porušení. Střední hodnoty a jejich odchylky z naměřených dat obou 

betonových směsí jsou uvedeny v tab. 11.7. 
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Tab. 11.6 Složky a proporce betonových směsí pro NSC a HSC 

Složení [kg/m
3
] NSC HSC 

Cement 376 500 

Mikrosilika – 75 

Hrubý agregát (drcený vápence) < 10 mm 580 990 

Písek < 2 mm 739 660 

Voda 192 134 

Vápencový prášek < 2 mm 545 105 

Super-změkčovadlo (SIKA Viscocrete 20HE) 3,0 18,4 

Voda/Cement 0,51 0,23 

Flow spread [mm] 710 695 

T500 [s] 3,1 3,4 

Tab. 11.7 Mechanické vlastnosti betonových směsí NSC a HSC 

Beton fc [MPa] fst [MPa] Ec [GPa] 

NSC 36,8 ± 2% 3,8 ± 9% 24,4 ± 4% 

HSC 97,0 ± 3% 5,7 ± 4% 41,3 ± 3% 

11.4.1. Dílčí výsledky 

Z proběhlých zatěžovacích zkoušek byly vyhodnoceny zatěžovací diagramy, které pak 

posloužily pro výpočet specifické lomové energie GF. Zatěžovací křivky MCT zkoušky vykazují 

trend příliš dlouhé sestupné větve s konstantní velikostí síly a v některých případech dokonce 

došlo i k jejímu navýšení, pravděpodobně díky tahové interakci mezi ocelovými tyčemi 

a betonem. Za účelem změny tohoto fenoménu na konci zatěžovací křivky bylo navrhnuto její 

přetvoření na základě studie provedené týmem Guinea a kol. [26] pro zkoušku v tříbodovém 

ohybu. Návrh uvažuje s odejmutím zasažené části zatěžovací křivky, která nebude uvažována 

pro výpočet celkové lomové práce, ale bude nahrazena křivkou vypočítanou pomocí explicitních 

výrazů (18 – 21), a ta pak poslouží pro výpočet neměřené lomové práce, jak to bylo vysvětleno 

ve [26]. Stejný koncept může být aplikován zde, jakmile je zbývající křivka vytvořena 

následující rovnicí: 

 𝑃′ = 𝐴 (
1

𝐶𝑂𝐷2 −
1

𝐶𝑂𝐷𝑢
2), (18) 

kde: 

P´ = 0 pro CODu. 
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Neměřená lomová práce se vypočítá jako: 

 𝑊f.nm =
𝐴

𝐶𝑂𝐷𝑢
, (19) 

kde: 

COD0  je počáteční hodnota otevření trhliny uvažované pro počátek vykreslované křivky, 

CODu  je konečná hodnota otevření trhliny dokud není P-COD křivka shledána korektní a 

A  je koeficient pro vykreslení křivky mezi COD0 a CODu. 

Jakmile je křivka pozměněna, měřená lomová práce se vypočítá jako: 

 𝑊f.m = ∫ 𝑃𝑑𝐶𝑂𝐷
𝐶𝑂𝐷u

0
, (20) 

což reprezentuje plochu pod P-COD křivkou do hodnoty CODu. Nezávislá hodnota specifické 

lomové energie betonu je pak vyjádřena následovně: 

 𝐺F =
𝑊f.nm+𝑊f.m

𝐵(𝑊−𝑎)
=

𝑊f.t

𝐴lig
. (21) 

Postupný výpočet nezávislé hodnoty lomové energie pro jednotlivé velikosti zkušebních 

těles je uveden v tab. 11.8 – tab. 11.11. V tab. 11.8 a tab. 11.10 jsou spolu s jednotlivými 

odchylkami uvedeny výsledky pro modifikovanou zkoušku excentrickým tahem. Výsledné 

hodnoty pro zkoušku v tříbodovém ohybu jsou uvedeny v tab. 11.9 a tab. 11.11. 

Tab. 11.8 Výsledky z testů MDCT zkoušky  

Typ 

betonu 
W [mm] 

α 

[-] 

COD0 

[mm] 

CODu 

[mm] 
A [Nmm

2
] Wf.nm [Nmm] Wf.m [Nmm] 

NSC 

105 

0,1 0,67 1,25 61 ± 14% 49 ± 13% 557 ± 18% 

0,3 0,50 0,96 39 ± 11% 41 ± 14% 689 ± 15% 

0,5 0,75 1,50 104 ± 8% 70 ± 19% 934 ± 8% 

112,5 

0,1 0,75 1,25 79 ± 15% 52 ± 12% 498 ± 12% 

0,3 0,50 0,80 48 ± 14% 66 ± 4% 712 ± 13% 

0,5 0,60 1,50 59 ± 9% 53 ± 14% 895 ± 14% 

HSC 

105 

0,1 0,60 1,00 67 ± 18% 72 ± 15% 1175 ± 12% 

0,3 0,60 1,00 67 ± 10% 63 ± 19% 950 ± 12% 

0,5 0,55 0,93 62 ± 19% 73 ± 25% 620 ± 12% 

112,5 

0,1 0,60 1,00 111 ± 15% 112 ± 19% 1300 ± 17% 

0,3 0,60 0,95 61 ± 14% 91 ± 15% 940 ± 17% 

0,5 0,55 0,93 61 ± 14% 41 ± 15% 660 ± 7% 
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Tab. 11.9 Výsledky z testů 3PB zkoušky  

Typ betonu m [kg] δ0 [mm] δu [mm] A [Nmm
2
] Wf.nm [Nmm] Wf.m [Nmm] 

NSC 9,7 ± 3% 1,00 1,40 87 ± 12% 62 ± 9% 683 ± 7% 

HSC 11,2 ± 4% 0,70 1,10 89 ± 10% 80 ± 15% 998 ± 9% 

Tab. 11.10 Výsledné hodnoty celkových lomových energií z testů MDCT zkoušky  

Typ betonu W [mm] Α [-] Wf.t [Nmm] Alig [mm
2
] GF [J/m

2
] 

NSC MCT 

105 

0,1 607 ± 16% 3748 ± 1% 161,9 ± 3% 

0,3 730 ± 15% 4528 ± 1% 161,4 ± 15% 

0,5 1004 ± 11% 6177 ± 1% 162,6 ± 5% 

112,5 

0,1 550 ± 11% 3343 ± 1% 164,0 ± 11% 

0,3 778 ± 13% 5014 ± 1% 155,2 ± 13% 

0,5 948 ± 15% 5767 ± 1% 164,4 ± 15% 

HSC MCT 

105 

0,1 1253 ± 12% 5835 ± 2% 213,7 ± 13% 

0,3 1016 ± 11% 4580 ± 2% 221,8 ± 12% 

0,5 693 ± 14% 3216 ± 1% 215,5 ± 14% 

112,5 

0,1 1427 ± 16% 6326 ± 2% 225,5 ± 14% 

0,3 1046 ± 19% 4610 ± 4% 223,7 ± 16% 

0,5 692 ± 11% 3388 ± 1% 207,9 ± 8% 

Tab. 11.11 Výsledné hodnoty celkových lomových energií z testů 3PB zkoušky  

Typ betonu Wf.t [Nmm] Alig [mm
2
] GF [J/m

2
] 

NSC 801 ± 8% 5213 ± 2% 153,6 ± 8% 

HSC 1085 ± 12% 5160 ± 1% 209,0 ± 12% 

Více o výsledných grafech, obrázcích růstu trhliny modifikovaným tělesem pro zkoušku 

excentrickým tahem, metodě nahrazení sestupné větve zatěžovací křivky a kde byla potřeba ji 

aplikovat, je uvedeno v článku [P1]. 

11.5. Porovnání dvou způsobů uchycení těles do zkušebního lisu 

Před experimentem na válcových tělesech pro modifikovanou zkoušku excentrickým 

tahem byla provedena standardní tlaková zkouška pro zjištění válcové pevnosti betonové směsi 

a zkouška pro vyhodnocení statického modulu pružnosti. Tyto hodnoty také posloužily jako 

vstupní hodnoty do materiálového modelu betonu numerické studie MCT zkoušky prováděné ve 

výpočetním programu ATENA. 
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11.5.1. Standardní tlaková zkouška 

Z dvanácti připravených válců bylo odebráno šest, viz obr. 11-4, pro provedení 

standardní tlakové zkoušky. V tab. 11.12 jsou uvedeny průměrné rozměry a váha válců společně 

s jejich objemovými hmotnostmi. Z těchto šesti válců byly vybrány tři pro provedení zkoušky na 

vyhodnocení statického modulu pružnosti Ec,s.  

Tab. 11.12 Rozměry betonových válců, hmotnosti a objemové hmotnosti 

Označení m [kg] ϕc [mm] l [mm] ρ [kg/m
3
] 

1 10,684 149,41 286,43 2127 

2 11,001 149,38 292,22 2148 

3 10,514 149,37 280,02 2143 

4 10,854 149,45 288,27 2146 

5 10,870 149,37 289,15 2145 

6 10,790 149,38 287,48 2142 

Tab. 11.13 Výsledné hodnoty získané z tlakové zkoušky a hodnoty modulu pružnosti 

Označení Fc,max [kN] fc,cyl [MPa] Ec,s [MPa] 

1 752,0 42,9 - 

2 716,1 40,9 - 

3 768,8 43,9 - 

4 806,0 45,9 24 100 

5 777,4 44,4 26 200 

6 785,3 44,8 24 900 

Ø - 43,8 25 100 

V tab. 11.13 jsou uvedeny výsledné hodnoty válcové pevnosti fc,cyl získané ze standardní 

tlakové zkoušky spolu s výsledky statického modulu pružnosti Ec,s. Zkouška a vyhodnocení 

statického modulu pružnosti byla provedena podle normy: ČSN EN 12390-13 Zkoušení 

čerstvého betonu – Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku; metoda B. 

11.5.2. Modifikovaná zkouška excentrickým tahem 

MCT zkouška byla v tomto případě zaměřena na srovnání dvou typů uchycení ocelové 

tyče do zkušebního zařízení. Přímé uchycení ocelové tyče do lisu bylo označeno jako varianta A, 

a uchycení pomocí matic s okem na koncích ocelových tyčí bylo označeno jako varianta B. 

Z toho vyplynulo i značení jednotlivých zkušebních těles. V první řadě byla označena zkratkou 
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SP (z angl. specimen), číslem vzorku a variantou uchycení ocelových tyčí do testovacího lisu 

(A nebo B). Pro každou variantu bylo přichystáno 5 těles, přičemž současná varianta byla 

označena SP1A – SP5A a varianta s využitím matic s okem na koncích ocelových tyčí SP1B – 

SP6B. V případě B bylo použito 1 těleso navíc, jelikož byl vzorek s označením SP1B defektní. 

Všechna tělesa byla dimenzována na relativní délku zářezu  = 0,3 a umístění ocelové tyče ve 

vzdálenosti W = 120 mm, přičemž reálné hodnoty jednotlivých těles jsou pak uvedeny v tab. 

11.14, kde: 

ϕcs je průměr tělesa v [mm], 

W je umístění ocelových tyčí v [mm], 

llig je délka ligamentu v [mm], 

a je délka počátečního zářezu měřeného od osy umístěných ocelových tyčí v [mm], 

B je tloušťka tělesa v [mm] 

 je relativní délka zářezu [-] 

Alig je plocha ligamentu v [mm
2
]. 

Plocha ligamentu Alig se vypočítá jako součin délky ligamentu (llig) a tloušťky tělesa (B). 

Relativní délka zářezu () se vypočítá jako poměr délky počátečního zářezu (a) a parametru 

umístění ocelových tyčí v tělese (W). 

11.5.3. Dílčí výsledky 

Z výsledků experimentu modifikované zkoušky excentrickým tahem byly vyšetřovány tři 

lomově mechanické parametry betonu, a to elastický modul pevnosti (E), kritická hodnota 

lomové houževnatosti pro mód I (KIc) a lomová energie (Gf), spočítané podle rovnic (17), (12) 

a (1). Elastický modul pevnosti (E) byl spočítán podle doporučení RILEM [57] z Hookova 

zákona (17) z deformačně napěťového diagramu. Výpočet hodnoty lomové houževnatosti KIc byl 

proveden dle rovnice (12) pro MCT těleso a pro srovnání byl proveden výpočet lomové 

houževnatosti s tvarovou funkcí Y(α) pro CT těleso. Kritické hodnoty lomové houževnatosti byly 

pro odlišení označeny horním indexem vyjadřujícím jednotlivé tvary těles. KIc
CT

 pro výpočet 

s využitím tvarové funkce pro CT těleso a KIc
MCT

 pro výpočet s využitím tvarové funkce pro 

MCT těleso. Za B1(α) byla do rovnice (12) v případě MCT tělesa dosazena tvarová funkce (15) 

a (16) a v případě CT tělesa tvarová funkce (14). 

 𝐸 =
𝜎

𝜀
, (17) 
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kde: 

σ napětí materiálu v [MPa], a 

ε deformace materiálu v [mm]. 

Hodnota lomové energie byla počítána podle doporučení RILEM [56] z rovnice (1), kdy 

je hodnota lomové práce (Wf), která je rovna ploše pod zatěžovací křivkou, dělena plochou 

ligamentu (Alig) příslušné k tělesu a zatěžovací křivce. I když jsou všechna MCT tělesa vyrobena 

ze stejného materiálu, jejich zatěžovací křivky vykazují ve stoupající části mnohem větší rozptyl 

v případě použití přímého uchycení ocelových tyčí do testovacího lisu (varianta A) než v případě 

uchycení pomocí matic s okem (varianta B), což je vidět na obr. 11-11 a obr. 11-12. 

Tab. 11.14 Naměřené rozměry zkušebních těles pro MCT zkoušku 

Ozn. ϕcs [mm] W [mm] llig [mm] a [mm] B [mm]  [-] Alig [mm
2
] 

SP1A 149,72 115 84,50 30,50 60,00 0,265 5070 

SP2A 150,00 120 82,55 37,45 59,50 0,312 4912 

SP3A 149,70 116 83,58 32,42 60,00 0,279 5015 

SP4A 149,10 115 85,60 29,40 57,85 0,256 4952 

SP5A 149,10 118 83,50 34,50 58,76 0,292 4906 

SP1B 149,60 - 82,20 - 59,00 - 4850 

SP2B 149,70 120 83,02 36,98 60,00 0,308 4981 

SP3B 149,43 118 83,20 34,80 58,96 0,295 4905 

SP4B 149,27 115 84,60 30,40 59,53 0,264 5036 

SP5B 149,27 120 85,25 34,75 60,06 0,290 5120 

SP6B 149,19 115 84,75 30,25 60,20 0,263 5102 

Odchylka elastického modulu pružnosti (E) od průměrné hodnoty je ± 18 % v případě 

varianty A a v případě varianty B ± 5 %. Nicméně průměrná hodnota elastického modulu 

pružnosti (E) získaná z naměřených dat z MCT zkoušek se liší od průměrné hodnoty modulu 

pružnosti (Ec,s = 25 100 MPa) získané ze standardní tlakové zkoušky na válcích o průměru 

150 mm a výšce 300 mm o ± 8,2 % v případě varianty A a o ± 5,1 % v případě varianty B. 

Kritická hodnota lomové houževnatosti KIc byla počítána pomocí tvarových funkcí pro CT těleso 

(KIc
CT

) a MCT těleso (KIc
MCT

). V prvním případě (KIc
CT

) je odchylka hodnot v případě varianty A 

± 15 % a v případě varianty B ± 4 %. V druhém případě (KIc
MCT

) je odchylka hodnot v případě 

varianty A ± 12 % a v případě varianty B ± 9 %. 
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Tab. 11.15 Průměrné hodnoty lomových parametrů a jejich odchylky 

Označení 
SP_A SP_B 

Hodnota Odchylka Hodnota Odchylka 

E [MPa]  27 343 4 941 23 822 1 099 

KIc
CT

 [MPa × m
½
] 0,764 0,116 0,732 0,032 

KIc
MCT

[MPa × m
½
] 0,726 0,090 0,729 0,065 

Gf [J/m
2
] 85,58 7,8 140,14 1,76 

Průměrná hodnota lomové energie v případě varianty A je 85,58 ± 9 % J/m
2
 a v případě 

varianty B 140,14 ± 1 % J/m
2
. Důvodem pro o 40 % vyšší hodnotu lomové energie v případě 

varianty B je průběh klesající části zatěžovacích křivek varianty B. Přibližně dvakrát větší 

hodnota otevření trhliny (COD) v oblasti makro-trhlin je vidět na zatěžovacích křivkách 

v případě varianty B oproti zatěžovacím křivkám v případě varianty A na obr. 11-11 a obr. 11-

12. Tento nárůst je způsoben povolením rotace okolo čepu uchycenému do matice s okem. 

Obdržené průměrné hodnoty elastických modulů pružnosti E, lomové houževnatosti KIc (verze 

CT a MCT) a lomové energie Gf jsou uvedené v tab. 11.15. 

 

Obr. 11-11 Zatěžovací křivky pro přímé uchycení ocelových tyčí do zatěžovacího lisu (A) 
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Obr. 11-12 Zatěžovací křivky pro variantu uchycení pomocí matic s okem na koncích 

ocelových tyčí (B) 
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ÚNAVOVÉ LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

12. MODIFIKOVANÁ ZKOUŠKA EXCENTRICKÝM 

TAHEM VS. ZKOUŠKA VE TŘÍBODOVÉM OHYBU 

Kapitola je zaměřena na zhodnocení pilotních únavových testů provedených pomocí 

modifikované zkoušky excentrickým tahem v laboratoři kampusu Gijón na servohydraulickém 

lisu MTS Bionix zátěžové kapacity 25 kN, viz obr. 12-2 a porovnány s výsledky únavových testů 

na hranolcích ve zkoušce v tříbodovém ohybu, získaných z literatury. 

12.1. Tělesa pro modifikovanou zkoušku excentrickým tahem 

Pilotní studie únavového chování cementového kompozitu byla provedena na tělesech 

odřezaných z válců pro standardní tlakovou zkoušku. Standardní válce o rozměrech 

150 × 300 mm
2
 (průměr × výška) byly odlity firmou BETOTECH, s.r.o. s použitím betonové 

směsi uvedené v tab. 11.3 s maximální velikostí zrna kameniva 4 mm. Bylo rozhodnuto o využití 

uchycení do zatěžovacího lisu přímo vzhledem k jednodušší manuální obsluze a přípravě MCT 

těles. Na základě předchozího statického experimentu byla zvolena referenční hodnota 

maximálního zatížení, na základě které se pak odpočítala minimální a maximální hodnota 

zatížení. Tyto hodnoty pak posloužily pro určení počátečního bodu a velikosti amplitudy. Pro 

experiment bylo použito 10 zkušebních těles s označením SP6A – SP15A, jejichž naměřené 

rozměry jsou uvedeny v tab. 12.1. 

 

Obr. 12-1 Zkušební těleso pro únavovou zkoušku MCT  

a 

 

W 
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Legenda označení z tab. 12.1 je vykreslena na obrázku zkušebního tělesa pro únavovou 

modifikovanou zkoušku excentrickým tahem, přičemž B je šířka tělesa, viz obr. 12-1. 

Tab. 12.1 Naměřené rozměry zkušebních MCT těles 

Ozn. ϕcs [mm] W [mm] llig [mm] a [mm] B [mm] α [-] Alig [mm
2
] 

SP6A 149,30 115 84,6 30,4 61,3 0,264 5183 

SP7A 149,30 115 85,1 29,9 60,5 0,260 5151 

SP8A 149,20 115 84,5 30,5 61,0 0,265 5157 

SP9A 149,32 115 84,6 30,4 61,0 0,264 5162 

SP10A 149,55 115 84,7 30,3 60,5 0,264 5125 

SP11A 150,00 120 84,4 35,6 60,8 0,297 5134 

SP12A 149,60 115 84,3 30,7 60,9 0,267 5129 

SP13A 149,70 115 84,5 30,5 61,3 0,265 5177 

SP14A 149,40 118 84,2 33,8 61,7 0,287 5195 

SP15A 149,10 117 84,8 32,2 60,8 0,275 5159 

 

Obr. 12-2 MCT těleso upevněné v servohydraulickém lisu MTS Bionix při únavové zkoušce 

 

 



Numerická podpora pro popis chování cementového kompozitu při únavové zkoušce 

Ing. Táňa Holušová 

  
95 

 

  

12.2. Zkušební tělesa pro zkoušku ve tříbodovém ohybu  

Pro únavové testování se pro zkoušku v tříbodovém ohybu využívalo relativně malých 

hranolů se zářezem na spodní straně tělesa, viz [65] a [66]. Délka zářezu byla zvolena 4 mm, 

přičemž rozvor podpor S byl 140 mm. Únavový test byl proveden na počítačově kontrolovaném 

servo-hydraulickém silovém lisu pod kontrolovaným zatížením. Zatěžovací frekvence byla 

zvolena 10 Hz. Během testování byla měřena teplota a vlhkost vzduchu, kdy se teplota 

pohybovala průměrně okolo 22 ºC ± 2 %, a vlhkost vzduchu 50 % ± 2 %. Poměr napětí R 

(definovaný jako kvocient mezi minimálním zatížením Pmin a maximálním zatížením Pmax 

sinusoidové vlně každého cyklu) byl 0,1. Geometrie zkušebního hranolku pro zkoušku ve 

tříbodovém ohybu je uvedena na obr. 12-3. Zkušební konfigurace s počítačovou jednotkou, 

zkušebním lisem a tělesem umístěným do zkušebního přístroje jsou uvedeny na obr. 12-4.  

  

Obr. 12-3 Geometrie tělesa pro 3PB zkoušku 

 

Obr. 12-4 Experimentální sestava pro únavový test  

 



Numerická podpora pro popis chování cementového kompozitu při únavové zkoušce 

Ing. Táňa Holušová 

  
96 

 

  

12.3. Dílčí výsledky 

Pro nastavení rozkmitu zatížení při cyklickém zatěžování byla dle předchozích statických 

testů stanovena referenční hodnota zatížení Lref na 3 kN. První hodnota maximálního zatížení 

byla zvolena 50 % z referenční hodnoty. Další hodnoty se pohybovaly od 45 % – 60 %. Všechny 

vstupní hodnoty pro nastavení cyklického zatěžování jsou uvedeny v tab. 12.2. Získané hodnoty 

počtu cyklů (životnosti) MCT těles jsou taktéž uvedeny v tab. 12.2. Počáteční bod nastavení 

odpovídá polovině součtu Lmax a Lmin, zatímco amplituda je rovna polovině ΔL. 

Tab. 12.2 Vstupní hodnoty zatížení pro nastavení cyklického zatížení a výsledné hodnoty počtu 

cyklů (životnosti) MCT těles 

Ozn. % z Lref Lmax [N] Lmin [N] ΔL [N] La [N] σa [MPa] N (poč. cyklů) 

SP6A 50 1500 150 1350 675 1,535 497786 

SP7A 45 1350 135 1215 607,5 1,371 2367944 

SP8A 55 1650 165 1485 742,5 1,699 344578 

SP9A 60 1800 180 1620 810 1,847 8817 

SP10A 57,5 1725 172,5 1552,5 776,25 1,782 8378 

SP11A 56 1680 168 1512 756 1,889 1227 

SP12A 52,5 1575 157,5 1417,5 708,75 1,639 468673 

SP13A 56 1680 168 1512 756 1,723 199 

SP14A 48 1440 144 1296 648 1,562 470529 

SP15A 46,3 1389 138,9 1250,1 625,05 1,477 974082 

 

Obr. 12-5 Mezní hodnoty amplitudové lomové houževnatosti KIa pro R = 0,1 
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V grafu na obr. 12-5 jsou uvedeny hodnoty amplitudové lomové houževnatosti ΔKIa pro 

každé zkušební těleso MCT zkoušky. Průměrná hodnota amplitudové lomové houževnatosti je 

ØKIa = 0,181 MPam
-1/2

 se směrodatnou odchylkou σ = 0,017 MPam
-1/2

, tj. ± 10 %. 

V grafu na obr. 12-6 jsou vykresleny hodnoty da/dN v závislosti na amplitudě lomové 

houževnatosti ΔKIa v logaritmickém měřítku, proložené příslušnou lineární spojnicí trendu 

s velmi dobrou hodnotou spolehlivosti, ze které lze odvodit materiálovou konstantu m = 25,11. 

Tato hodnota se pro betony pohybuje v rozmezí od 2 ÷ 30, viz obr. 3-3. 

V grafu na obr. 12-7 je vynesena semilogaritmická S-N křivka závislosti napětí na počtu 

cyklů v logaritmickém měřítku pro testovanou betonovou směs použitou na výrobu válců pro 

standardní tlakovou zkoušku firmou BETOTECH, s.r.o. v betonové třídě C30/37, viz tab. 11.3. 

V grafu na obr. 12-8 je vynesena S-N křivka pro MCT tělesa v porovnání s S-N křivkou získanou 

ze zkoušek na tělesech pro tříbodový ohyb, jejichž data byla převzata z literatury [66]. Hodnoty 

pro modifikovanou zkoušku jsou mírně vyšší kvůli rozdílnosti v kvalitě použitých betonových 

směsí. 

Na obrázcích níže, viz obr. 12-9, jsou vyobrazena vybraná zkušební tělesa modifikované 

zkoušky excentrickým tahem při únavové zkoušce. Na obrázcích vlevo je vidět kudy rostla 

trhlina a na obrázcích vpravo lomová plochy příslušných těles. 

 

Obr. 12-6 Graf závislosti da/dN na ΔKIa v logaritmickém měřítku (jednotka ΔKIa je Nmm
-3/2

, 

abychom se vyhnuli záporným hodnotám) 
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Obr. 12-7 Semilogaritmická křivka závislosti napětí σa na počtu cyklů N pro MCT těleso 

 

Obr. 12-8 Semilogaritmická křivka závislosti napětí σa na počtu cyklů N pro MCT těleso 

v porovnání s daty z 3PB zkoušky na betonu třídy C30/37 převzatých z literatury [66] 
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Obr. 12-9 Vybraná zkušební tělesa po vykonané únavové zkoušce a jejich příslušná lomová 

plocha 
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SHRNUTÍ A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

13. SHRNUTÍ A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

V této kapitole jsou shrnuty dosažené výsledky výše zmiňovaných numerických simulací 

a experimentů. Protlačovací zkouška je hodnocena na základě numerických simulací 

provedených autorkou z hlediska experimentů provedených na univerzitě v Ghentu. Pro 

modifikovanou zkoušku excentrickým tahem byla provedena mnohem rozsáhlejší analýza jak 

numerickými simulacemi, tak experimenty při statických i únavových testech. Experimenty byly 

provedeny ve spolupráci s kolegy ze španělské univerzity Oviedo v kampusu Gijón. 

13.1. Numerické simulace MCT zkoušky 

Tvar zkušebního tělesa pro reálné experimenty modifikované zkoušky excentrickým 

tahem (MCT) vychází z tvaru zkušebního tělesa pro standardní zkoušku excentrickým tahem, 

běžně používanou pro zkoušení ocelových materiálů. V důsledku nedostatku reálných 

experimentů provedených na modifikovaných tělesech pro cementové kompozity byla 

v programu ATENA 2D provedena kalibrace numerického modelu zkušebního tělesa pro MCT 

zkoušku. Kalibrace základního tvaru zkušebního tělesa pro MCT zkoušku byla provedena 

v několika fázích. V první řadě byl zjišťován vliv změny vybraných parametrů, kde byly 

zkoumány tři parametry, jež lze v zadaném softwaru modelovat několika způsoby. Bylo 

zkoumáno ovlivnění numerických výsledků při nastavení výpočtového modelu do podmínek 

rovinné deformace či rovinné napjatosti. V dalším případě byl zkoumán dopad na numerické 

výsledky z hlediska modelování zhuštění sítě konečných prvků v oblasti dna iniciačního zářezu 

a z hlediska podepření ocelových tyčí, kdy oba případy byly rovněž modelovány v podmínkách 

rovinné deformace a rovinné napjatosti a srovnány. Všechny modely byly uvažovány 

s jednotnou šířkou betonové části tělesa 100 mm. 

Výsledky numerických simulací byly prezentovány formou zatěžovacích diagramů 

závislosti síly na otevření trhliny měřené na paprsku působiště vnášené síly, tedy Síla-COD 

diagramy. Pro uvažovanou šířku zkušebních těles 100 mm lze pro srovnání numerických modelů 

nastavených do rovinné deformace a rovinné napjatosti ze získaných výsledků pozorovat jen 

nepatrné rozdíly v zatěžovacích křivkách převážně v jejich klesajících částech, viz obr. 7-6. 

Během procesu kalibrace tvaru tělesa pro MCT zkoušku bylo rozhodnuto, že budou pro 

experimenty vyrobena zkušební tělesa v šířce 60 mm, která byla zhodnocena jako více než 
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dostačující. Z daného důvodu pak byly další numerické studie modelovány v podmínkách 

rovinné napjatosti. 

Ze získaných výsledků vlivu změny okrajových podmínek lze vliv podepření na koncích 

ocelových tyčí pokládat za zanedbatelný a pro lepší interpretaci růstu trhliny v oblasti iniciačního 

zářezu a přesnější výsledky je lepší modelovat MCT těleso se zhuštěnou sítí konečných prvků 

v oblasti dna počátečního zářezu. 

13.1.1. Srovnání WST, MCT a 3PB 

Z hlediska podobnosti zkušebních těles pro zkoušky štípáním klínem (WST) 

a modifikovanou zkouškou excentrickým tahem (MCT) bylo přistoupeno k porovnání těchto 

zkoušek v rámci numerické studie. Zkouška v tříbodovém ohybu (3PB) je společně s WST 

standardizovanou zkouškou pro určování lomově mechanických parametrů cementových 

kompozitů. Pro zkoušky WST a MCT byly modelovány válce o průměru 150 mm s šířkou 

100 mm a numerické výsledky porovnány s těmi, získanými ze zkoušky 3PB na modelech 

trámců o rozměru 100 × 100 × 400 mm
3
. Všem modelům byla naměřena zatěžovací křivka 

závislosti působící síly na otevření trhliny v případě WST a MCT nebo průhybu spodní strany 

trámce v případě 3PB. Dané křivky pak byly využity pro výpočet lomové energie Gf podle 

rovnice (1). Materiálový model 3D Non Linear Cementitious 2 byl u všech numerických modelů 

nakonfigurován do podmínek rovinné napjatosti. Relativní délka zářezu byla pro 3PB zvolena 

 = 0,33 a 0,5, pro WST byla  = 0,2 a 0,5 a pro MCT byla  = 0,5. Z naměřených výsledků 

vyplývá, že hodnoty lomové energie pro 3PB (Gf = 63,7 J/m
2
 a 62,9 J/m

2
) a MCT 

(Gf = 64,3 J/m
2
) vycházejí přibližně stejné a trochu vyšší oproti hodnotám lomové energie pro 

WST (Gf = 57,8 J/m
2
 a 54,1 J/m

2
). Z daných výsledků lze vyvodit, že modifikovaná zkouška 

excentrickým tahem může být využita jako zkouška pro určování lomově mechanických 

parametrů cementových kompozitů. Na obr. 13-1 a obr. 13-2 jsou uvedeny obrázky modelových 

trhlin při dosažení maximálních zatížení pro jednotlivé konfigurace. 

3PB, α = 0,33 3PB, α = 0,5 

  

Obr. 13-1 Růst trhlin v bodě nejvyššího dosaženého zatížení u 3PB testu 
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WST, α = 0,2 WST, α = 0,5 MCT, α = 0,5 

   

Obr. 13-2 Růst trhlin v bodě nejvyššího dosaženého zatížení WST a MCT testu 

Velikost trhlin se v případě 3PB a WST pohybovala do maxima 0,013 mm, v případě 

MCT byla maximální velikost trhlin 0,149 mm. 

13.1.2. Přímé uchycení vs. uchycení maticemi s okem 

Při reálných experimentech mohou být zkušební tělesa pro MCT do zkušebního lisu 

upevněna dvěma způsoby, jejichž použití bylo vyšetřováno nejdříve numericky a následně pak 

experimentálně. Jednodušší způsob uchycení do zkušebního lisu je přímé uchycení ocelových 

tyčí. Tato konfigurace zabraňuje pootáčení, přičemž ale může vznikat nežádoucí přídavný 

moment. Druhý způsob využívá matic s okem na koncích ocelových tyčí, do kterých je osazen 

čep, přes který je pak do tělesa vnášeno zatížení. Čep povoluje při zatěžování tělesu rotaci 

podobně jako je tomu při standardní zkoušce excentrickým tahem. Numerické modely byly již 

v tomto případě orientované svisle tak, aby to více odpovídalo reálným experimentům. Spodní 

ocelová tyč byla modelována jako pevně uchycená, přičemž na horní ocelovou tyč bylo 

aplikováno zatížení ve svislém směru, podobně jako je tomu při reálném experimentu, kdy je 

ocelová tyč zkušebním lisem tažena směrem nahoru. Pro numerickou studii bylo zvoleno 

8 hodnot krychelných pevností (fcu = 10, 25, 37, 45, 55, 67, 75 a 85 MPa) jako vstupních 

parametrů do numerického modelu pro beton. 

Výsledky byly opět prezentovány formou zatěžovacích diagramů závislosti vnášené síly 

na otevření trhliny měřené v paprsku působiště vnášené síly (L-COD diagramy). Jednotlivé 

zatěžovací křivky opět posloužily pro výpočet hodnoty lomové energie, které byly následně 

porovnány pro jednotlivé velikosti krychelných pevností se vstupní hodnotou z materiálového 

modelu pro beton vypočtené na základě empirických rovnic implementovaných v programu 
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ATENA. Výsledné hodnoty lomových energií jsou uvedeny v grafu na obr. 13-3. Zatímco 

uchycení pomocí matice s okem kopíruje vzestupný trend hodnot lomové energie, jako byly 

vstupní hodnoty, tak u přímého uchycení dochází při vstupní hodnotě fcu = 55 MPa k anomálii, 

která vede k náhlému poklesu hodnoty lomové energie a pro další fcu = 67 MPa pak k výraznému 

zvýšení hodnot lomové energie. Tuto anomálii v rostoucím trendu hodnot lomové energie má 

pravděpodobně na svědomí již zmiňovaný vznikající nežádoucí moment. 

 

Obr. 13-3 Lomová energie – vstupní hodnoty a hodnoty obdržené z numerických simulací 

   

Obr. 13-4 Numerické výsledky MCT testu s trhlinami – deformovaný tvar zvětšený 200 krát 
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Přímé uchycení zkušebních těles do testovacího lisu nepovoluje rotaci na koncích 

ocelových tyčí, což může způsobovat růst nežádoucího momentu spolu s deformací ocelových 

tyčí, jak je vidět na obr. 13-4 a) – označené červenou linií na začátku zatěžovacího procesu 

a zelenou linií na konci zatěžování. Numerické výsledky ukazují, že použití matic s okem na 

koncích ocelových tyčí hraje významnou roli v průběhu zatěžovacího procesu. Matice s okem 

mohou rotovat kolem čepu a jejich použití by mělo bránit vzniku nežádoucího momentu, viz obr. 

13-4 b). Bližší vysvětlení viz článek [33]. 

13.2. Numerické simulace protlačovací zkoušky  

Na základě experimentů protlačovací zkoušky provedených kolegy z belgické univerzity 

v Ghentu byla provedena numerická analýza dané zkoušky v počítačovém prostředí softwaru 

ATENA 2D. Kalibrace numerického modelu protlačovací zkoušky byla provedena v několika 

krocích. V první řadě byl testován vliv tvaru a velikosti sítě konečných prvků. Dále byly 

provedeny analýzy vlivu změny šířky/tloušťky ocelových plátů, betonové části a epoxidové 

mezivrstvy. Pro numerický model bylo využito tloušťky ocelových plátů 10 mm a šířky 

betonové části 80 mm, viz schematický obr. 10-1 s rozměry v mm. 

Ze studie vlivu velikosti a tvaru sítě konečných prvků bylo vyhodnoceno, že pro 

konkrétní případ je postačující velikost strany elementu 2 mm, kdy mají získané výsledky rozdíl 

do 2 %. Pro studii věnované různým tloušťkám t ocelových plátů bylo uvažováno se 6 

hodnotami: t = 3, 6, 10, 13, 15 a 18 mm. Ze studie vyplynulo, že při tloušťce plátů t < 6 mm 

klesá maximální síla. Při tloušťkách t > 10 mm zůstává dosažené maximální zatížení 

rovnoměrné, dochází však ke strmějšímu nárůstu rostoucí části zatěžovací křivky. V numerické 

studii zaměřené na vliv změny šířky betonové části protlačovací zkoušky při zachování tloušťky 

ocelových plátů 10 mm bylo sledováno deset různých variant šířky (76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

84, 88 a 95 mm) a to tak, aby pokryly nejen praktickou, ale i teoretickou variantu šířky betonové 

části při uvažování standardního rozměru 80 mm. Výsledné zatěžovací křivky vykazují trend 

převážně rostoucího maximálního zatížení v závislosti na vzrůstající šířce betonové části 

zkušebního tělesa. Maximální síly se v daném intervalu šířek liší do 10,5 %. 

Dosavadní numerické modely byly uvažovány jako homogenní bez modelu epoxidové 

mezivrstvy, proto byla poslední numerická studie věnována vlivu tloušťky epoxidové 

mezivrstvy, a to v hodnotách 0; 0,5; 1,0; 1,5 a 2,0 mm, což pokrývá předpokládané spektrum 

běžně aplikované mezivrstvy. Při modelování pásu epoxidové mezivrstvy bylo využito dvou 

pohledů. První uvažoval s nahrazením krajních pásů betonové části v uvažovaných šířkách 
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epoxidové mezivrstvy, přičemž vzdálenost ocelových plátů pak zůstávala konstantní, tedy 80 

mm. Z druhého pohledu docházelo k postupnému navyšování vzdálenosti mezi ocelovými pláty, 

při zachování šířky betonového kvádru. 

Z naměřených výsledků vyplývá, že přítomnost epoxidové mezivrstvy znamená vždy 

nárůst maximální síly. K iniciaci trhliny dochází v místech největších napětí, tedy v oblasti 

rozhraní cementového kompozitu a epoxidové mezivrstvy, kde vznikají smyková napětí a na 

spodní části betonového prvku, kde vznikají napětí tahová. Trhlina se vždy iniciuje do betonové 

části zkušebního tělesa protlačovací zkoušky, např. viz obr. 10-9 d) – f). 

13.3. Statické laboratorní zkoušky  

V kapitole 11 byly představeny dva způsoby výroby zkušebních těles pro modifikovanou 

zkoušku excentrickým tahem. První z nich využívá plastové trubky jako formy. Tato metoda 

byla využita hlavně při provádění pilotních experimentů uvažované zkoušky. Plastová trubka 

také umožňuje předvrtat otvory pro osazení ocelových tyčí ještě před betonáží, což mnohem lépe 

zajišťuje soudržnost oceli s betonem než v případě, kdy se ocelová tyč umísťuje do tělesa až po 

vytvrzení betonu a připevňuje pomocí adhezního lepidla. Také se po nařezání vzniklého 

betonového sloupce na jednotlivá tělesa pro MCT zkoušku ukázalo jako nepraktické následné 

komplikovanější odstraňování zbytků plastové trubky. Jelikož však se daná zkouška modifikuje 

hlavně pro možnost jejího využití k lomovým zkouškám na jádrových vývrtech, bylo pro výrobu 

těles pro laboratorní zkoušky MCT lepší je odřezat z válců pro standardní tlakovou zkoušku 

o rozměrech 150 × 300 mm
2
. Z každého takového válce byla získána 4 zkušební tělesa pro MCT 

zkoušku. 

13.3.1. Ověření výstižnosti modelu MCT  

V prvé řadě bylo přistoupeno k ověření výstižnosti numerického modelu MCT zkoušky 

na základě experimentu provedeného na MCT tělesech vyrobených pro pilotní zkoušky, tedy ve 

formě z plastové trubky. Byly odřezány 4 válce pro standardizovanou tlakovou zkoušku. Ze 

získaných výsledků byla betonová směs zařazena do třídy pevnosti C 30/37. Krychelná pevnost 

získaná z tlakové zkoušky byla fcu = 37 MPa a posloužila jako vstupní parametr materiálového 

modelu pro beton do programu ATENA 2D. Pro experiment bylo připraveno 6 zkušebních těles, 

jejichž průměrná relativní délka zářezu byla  = 0,3556. Na základě této hodnoty bylo pro 

numerickou studii uvažováno s relativními délkami zářezu  = 0,3; 0,4 a 0,5. Šířka zkušebních 
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těles i numerických modelů byla 60 mm. Výsledné zatěžovací křivky jsou uvedeny v grafu na 

obr. 13-5. Ze zatěžovacích křivek z experimentálních testů je jasně patrné, že ačkoli se relativní 

délka zářezu experimentálních těles pohybovala v intervalu  = 0,3381  0,3783, rozptyl 

jednotlivých dosažených maximálních hodnot vnášeného zatížení se pohyboval v rozmezí 

Pmax = 1,279  2,388 kN. Daný rozptyl v hodnotách mohl být způsoben několika faktory, 

například způsob uchycení ocelových tyčí do zkušebního lisu nebo více pravděpodobnější, že při 

výrobě zkušebních těles pomocí plastové roury nebylo dosaženo dostatečného zhutnění betonové 

směsi a kamenná frakce se mohla více propadat do spodní části plastové trubky, čímž se mohlo 

dosáhnout různé hutnosti a houževnatosti pro jednotlivá zkušební tělesa. Nicméně i tak vykazují 

výsledky z experimentu a numerické studie dobrou shodu, viz kapitola 11.3. 

 

Obr. 13-5 Graf závislosti zatěžovací síly na velikosti otevření trhliny měřené na paprsku 

působiště zatížení 
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Sledovaným parametrem pro srovnání byla hodnota lomové energie Gf, spočítaná podle 

rovnice (1). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 13.1. Průměrná hodnota z laboratorních testů 

je Gf = 117,1 J/m
2
 a z numerické simulace Gf = 111,0 J/m

2
. Pokud by z výsledků byla vyloučena 

minimální a maximální hodnota lomové energie, pak je průměrná lomová energie z laboratorních 

testů Gf = 114,5 J/m
2
 skoro stejná jako průměrná hodnota lomové energie z numerické simulace 

Gf = 114,4 J/m
2
, která odpovídá relativní délce zářezu  = 0,4. Obdržené výsledky z experimentu 

a numerické studie vykazují velmi dobrou shodu. 

13.3.2. Porovnání MCT se standardizovanou zkouškou pro 

určování lomových parametrů betonu 3PB 

Cílem experimentálních laboratorních testů bylo zhodnocení vhodnosti MDCT zkoušky 

pro určování lomově mechanických parametrů betonu. Zkouška byla porovnána se 

standardizovanou zkouškou pro určování lomově mechanických parametrů betonu, a to se 

zkouškou ve tříbodovém ohybu (3PB). Pro obě zkušební konfigurace byly vyrobeny sady 

zkušebních těles ve dvou různých betonových směsích – NSC (normální samo zhutňující směs) 

a HSC (vysoko-pevnostní samo zhutňující směs). V případě MDCT bylo uvažováno 

s modifikovanými tělesy ve tvaru disku o průměru 153 mm, se dvěma umístěními ocelových tyčí 

W = 112,5 mm a 105 mm a se třemi relativními délkami α = 0,1; 0,3 a 0,5. Pro 3PB bylo 

uvažováno s jedinou relativní délkou zářezu α = 0,5 a s rozměry tělesa 100 × 100 × 440 mm
3
.  

Měření deformačních změn při zkušebním procesu bylo zaznamenáváno 3D optickou 

kamerou ARAMIS, kdy bylo v případě MDCT zaznamenáván zatěžovací diagram závislosti síly 

na otevření trhliny a v případě 3PB byl zaznamenáván zatěžovací diagram síly v závislosti na 

průhybu v ose tělesa. Z naměřených křivek byla v obou případech vyhodnocována hodnota 

specifické lomové energie GF podle explicitních rovnic (18 – 21). Zatěžovací diagramy převážně 

u MCT testu jsou obvykle zatíženy nerovnoměrnou, nestandardní sestupnou částí zatěžovací 

křivky. Tu je potřeba pro vypočet specifické lomové energie nahradit tzv. ideální křivkou 

reprezentovanou koeficientem pro vykreslení křivky A mezi dvěma body. Výsledné hodnoty 

specifické lomové energie GF jsou shrnuty v tab. 13.2 pro obě varianty betonových mixů (NSC 

a HSC). V případě MDCT je výsledkem střední hodnota reprezentovaná odlišnými výškami 

W a relativními délkami α, které byly v daném případě uvažovány. 



Numerická podpora pro popis chování cementového kompozitu při únavové zkoušce 

Ing. Táňa Holušová 

  
108 

 

  

Z výsledků vyplývá, že výsledná specifická lomová energie GF je pro MDCT zkoušku 

mírně vyšší než v případě 3PB, nicméně i v nejhorším případě je rozdíl menší než 7 %. Tento 

rozdíl může být připsán ohybové tuhosti ocelových tyčí a jejich nezbytné kompatibilitě 

s betonovým tělesem, což naznačuje lehce vyšší spotřebu energie. 

Tab. 13.2 Shrnutí výsledků GF pro obě zkušební konfigurace a betonové mixy 

Zkouška NSC HSC 

3PB  153,6 ± 8% 209,0 ± 12% 

MDCT 162,7 ± 15% 218,2 ± 14% 

Nicméně ze statistického hlediska a s přihlédnutím k rozdílnosti středních hodnot každé 

geometrie, betonového mixu a obdržených variačních koeficientů jsou získané hodnoty pro 

MDCT zhruba stejné jako v případě 3PB zkoušky. Lze prohlásit, že na základě získaných 

výsledků specifické lomové energie GF lze prezentovanou modifikovanou zkoušku excentrickým 

tahem s tělesem ve tvaru disku považovat za spolehlivou. 

13.3.3. Vyhodnocení lomových parametrů betonu 

Další experiment provedený v laboratoři univerzity Oviedo v kampusu Gijón byl zaměřen 

na vyhodnocení lomových parametrů použité betonové směsi. Experiment byl proveden na MCT 

zkušebních tělesech odřezaných z válců pro standardní tlakovou zkoušku v třídě pevnosti 

C 30/37 a frakcí kameniva 0/4. Bylo připraveno celkem 12 válců, z nichž 6 bylo podrobeno 

tlakové zkoušce a z nich 3 byly použity pro stanovení statického modulu pružnosti. Dalších 

6 válců bylo rozřezáno na jednotlivá zkušební tělesa pro MCT zkoušku o šířce 60 mm. Z 24 

získaných těles jich bylo 11 použito pro statickou zkoušku a zbylá tělesa pro zkoušku únavovou. 

Všechna tělesa byla dimenzována na relativní délku zářezu  = 0,3 a umístění ocelové tyče 

W = 120 mm. 

Z experimentu MCT zkoušky byly vyhodnocovány tři lomově mechanické parametry 

betonu, a to elastický modul pevnosti (E), spočítaný z Hookova zákona podle rovnice (17), 

kritická hodnota lomové houževnatosti pro mód I (KIc) podle rovnice (12) a lomová energie (Gf), 

spočítaná podle rovnice (1). V rámci experimentu bylo rovněž hodnoceno dvojí uchycení 

ocelových tyčí do zkušebního lisu – tzv. přímé uchycení ocelových tyčí bylo porovnáno 

s uchycením pomocí matic s okem umístěných na koncích ocelových tyčí. Průměrné hodnoty 

uvedených lomových parametrů a jejich odchylky jsou uvedeny v tab. 13.3. 
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Tab. 13.3 Hodnoty lomových parametrů a jejich odchylky 

Označení 
SP_A SP_B 

Hodnota Odchylka Hodnota Odchylka 

E [MPa]  27 343 4 941 23 822 1 099 

KIc
CT

 [MPa × m
½
] 0,764 0,116 0,732 0,032 

KIc
MCT

[MPa × m
½
] 0,726 0,090 0,729 0,065 

Gf [J/m
2
] 85,58 7,8 140,14 1,76 

Z naměřených dat převážně vyplynulo, že průměrné hodnoty modulu pružnosti (E) pro 

obě varianty uchycení se od statického modulu pružnosti Ec,s liší do 8,2 % v případě přímého 

uchycení a do 5,1 % v případě uchycení pomocí matic s okem. Průměrná hodnota lomové 

houževnatosti KIc
CT

 se pro obě varianty uchycení liší do 4,2 % a parametr KIc
MCT

 do 0,5 %. 

Hodnota lomové energie Gf je vyšší v případě uchycení pomocí matic s okem oproti hodnotě 

lomové energie při přímém uchycení. 

13.4. Únavové laboratorní zkoušky  

Poslední experiment provedený v laboratoři university Oviedo byly únavové zkoušky 

provedené na kruhových tělesech s průměrem 150 mm. Tělesa byla odřezána z válců pro 

standardní tlakovou zkoušku o rozměrech 150 mm v průměru a 300 mm na výšku. Válce byly 

vyrobeny firmou BETOTECH, s. r. o. v betonové pevnostní třídě C 30/37 a frakcí kameniva 0/4, 

viz receptura betonové směsi v tab. 11.3. Únavový test byl rovněž proveden na 

servohydraulickém lisu MTS Bionix 25 kN zátěžové kapacity při nastavení referenční hodnoty 

zatížení Lref = 3kN. 

Osazení ocelových tyčí do zkušebních těles bylo provedeno vyvrtáním otvoru pro osazení 

ve zvolené výšce W = 120 mm a zalito silným epoxidovým lepidlem. Výsledky jsou 

prezentovány formou semilogaritmických S-N křivek v porovnání s S-N křivkou získanou 

z únavových testů na hranolcích se zářezem pro 3PB zkoušku, převzatých z literatury, viz Seitl 

a kol. [66]. 

Průměrná hodnota amplitudy faktoru intensity napětí je ØKIa = 0,181 M Pam
-1/2

 se 

směrodatnou odchylkou σ = 0,017 MPam
-1/2

, tj. ± 10 %. Z grafu závislosti da/dN na amplitudové 

lomové houževnatosti ΔKIa v logaritmickém měřítku, proložené příslušnou lineární spojnicí 
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trendu s velmi dobrou hodnotou spolehlivosti, lze odvodit materiálovou konstantu m = 25,11, 

která se pro betony pohybuje v rozmezí od 2 ÷ 30. 
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ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

14. ZÁVĚR 

Uvedené výsledky z numerických simulací a experimentů jsou prezentovány formou 

zatěžovacích diagramů závislosti zatěžovací síly na velikosti otevření trhliny, popřípadě velikosti 

průhybu tělesa. V případě protlačovací zkoušky jde o závislost působícího zatížení na průhyb 

dolní části zkušebního tělesa (Síla-průhyb δ) a v případě MCT zkoušky o závislost zatížení na 

otevření trhliny (Síla-COD) měřené vždy na paprsku vnášeného zatížení. Výsledné grafy 

z numerických simulací vykazují stabilní lomový proces.  

Výsledky únavových zkoušek jsou prezentovány tzv. S-N křivkou závislosti napětí na 

životnosti zkušebního tělesa (tedy počtu cyklů) a diagramem závislosti rychlosti růstu trhliny 

tělesem na jeho faktoru intenzity napětí. 

V počítačovém softwaru ATENA 2D byly provedeny jak numerické simulace 

protlačovací zkoušky, tak numerické studie modifikované zkoušky excentrickým tahem. V rámci 

obou studií byla provedena kalibrace zkušebních těles z hlediska počátečních okrajových 

podmínek. V obou případech byl prozkoumán vliv zhuštění sítě konečných prvků. Parametrické 

studie protlačovací zkoušky byly zaměřeny na výzkum vlivu šířky ocelových plátů, šířky 

betonové části zkušebního tělesa a tloušťky epoxidové mezivrstvy. U MCT zkoušky bylo 

prověřeno chování numerických modelů v podmínkách rovinné deformace a rovinné napjatosti 

vzhledem k uvažovaným rozměrům zkušebních tělesa o průměru 150 mm a tloušťce 100 mm. 

Jelikož zkušební tělesa pro experimentální testování byla seříznuta na tloušťku 60 mm, byly další 

numerické analýzy MCT zkoušky uvažovány v podmínkách rovinné napjatosti, kde pro 

modelování betonových částí byl využit materiálový model 3D Non Linear Cementitious 2 

v podmínkách rovinné napjatosti, popřípadě materiálový model SBETA. Pro modelování 

ocelových částí byl použit materiálový model Pružný – rovinná napjatost. 

Pilotní experiment MCT zkoušky byl proveden v rámci první pracovní stáže autorky na 

španělské univerzitě Oviedo v kampusu Gijón v roce 2014 na zkušebních tělesech o průměru 

153 mm a tloušťce každého tělesa okolo 62 mm, v rámci něhož bylo provedeno ověření 

výstižnosti numerického modelu MCT tělesa. Zkušební tělesa byla podrobena statické zkoušce 

a výsledné zatěžovací křivky jsou uvedeny v grafu na obr. 11-10 (tečkované čáry 1 – 6). 

Z betonové směsi použité pro výrobu zkušebních těles byly odlity standardizované válce na 

tlakovou zkoušku. Podle naměřených výsledků byla průměrná válcová pevnost fc,cyl = 32 MPa 
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a krychelná pevnost fc,cube = 37,6 MPa. Na základě získaných výsledků byla betonová směs 

zařazena do třídy pevnosti C 30/37. Krychlová pevnost fcu = 37 MPa byla využita jako vstupní 

parametr materiálového modelu betonu. Průměr modelu zkušebního vzorku byl uvažován 

150 mm a tloušťka 60 mm. Výsledné zatěžovací křivky jsou uvedeny spolu se zatěžovacími 

křivkami z experimentu na obr. 11-10 (plné čáry), str. 82. 

Druhý experiment MCT zkoušky byl zaměřen na porovnání stabilnosti zkoušky pro 

určování lomově mechanických vlastností cementových kompozitů oproti standardizované 

zkoušce v tříbodovém ohybu (3PB). V rámci experimentu byla vyrobena sada zkušebních těles 

ve dvou různých betonových směsích NSC a HSC (normální samo zhutňující beton a vysoko 

pevnostní samo zhutňující beton). MDCT tělesa byla odřezána z betonového válce vyrobeného 

ve formě z PVC trubky, do níž byl osazeny ocelové tyče ještě před betonáží, čímž byla zajištěna 

dokonalá soudržnost mezi betonem a ocelí. Z naměřených zatěžovacích diagramů byly odvozeny 

hodnoty specifické lomové energie GF pro všechna tělesa, jejichž hodnoty jsou shrnuty v tab. 

13.2. Na základě získaných dat lze prohlásit MDCT zkoušku pro určování lomově mechanických 

parametrů cementových kompozitů za spolehlivou. 

Třetí experiment MCT zkoušky zaměřený na srovnání dvou způsobů uchycení ocelových 

tyčí do testovacího lisu a vyhodnocení lomových parametrů betonu byl proveden při druhé 

pracovní stáži autorky v roce 2015, jehož výsledky jsou uvedeny v grafech na obr. 11-11 a  obr. 

11-12. Výsledné hodnoty lomových parametrů jsou přehledně uvedeny v tab. 13.3. Pro 

experiment bylo vyrobeno 12 válců o rozměrech 150 × 300 mm v požadované třídě pevnosti 

C 30/37. Polovina válců byla podrobena standardizované tlakové zkoušce, z níž byly 

vyhodnoceny válcové pevnosti fc,cyl, z nichž 3 byly ještě podrobeny zkoušce pro vyhodnocení 

statického modulu pružnosti Ec,s. Z druhé poloviny válců byla nařezána zkušební tělesa pro MCT 

zkoušku. Z každého válce tedy byla získána 4 zkušební tělesa pro MCT zkoušku, celkem 24 

zkušebních těles. Část zkušebních těles byla připravena pro statickou zkoušku zaměřenou na 

srovnání dvou způsobů uchycení ocelových tyčí do testovacího lisu. Zbylá tělesa byla použita 

pro únavovou zkoušku za využití přímého uchycení ocelových tyčí do testovacího lisu. 

Čtvrtým experimentem provedeným v laboratoři kampusu Gijón byly cyklické zkoušky 

na tělesech pro MCT zkoušku, odřezaných z válců pro standardní tlakovou zkoušku. Testování 

probíhalo na servohydraulickém lisu MTS Bionix s 25 kN zátěžovou kapacitou. Byla stanovena 

referenční hodnota zatěžovací síly dle předchozích experimentů na Lref = 3 kN. Únavovému testu 

bylo podrobeno celkem 10 zkušebních těles, jejichž počet cyklů do porušení N je uveden v tab. 

12.2. Na základě empirických vzorců pro lomovou houževnatost, viz rovnice (13) na straně 42, 
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byl odvozen graf závislosti růstu trhliny da/dN na hodnotě ΔKIa, z něhož byla odvozena rovnice 

spojnice trendu, z níž lze odečíst hodnotu materiálového koeficientu m = 25,11, která se pro 

betony pohybuje v rozmezí 2 ÷ 30. 

Na základě provedených numerických simulací a všech provedených experimentů 

v laboratorních podmínkách lze studovanou zkoušku excentrickým tahem s modifikovaným 

zkušebním tělesem ve tvaru disku prohlásit za spolehlivou. Zkouška MCT (MDCT) byla 

vyhodnocena jako vhodná zkušební konfigurace pro určování lomově mechanických parametrů 

cementových kompozitů v porovnání se standardizovanou zkušební konfigurací 3PB zkoušky. 

Na základě vyhodnocení dat z pilotní studie únavového chování lze říci, že je možno danou 

zkušební konfiguraci využít pro testování relevantních materiálových parametrů stávajících 

betonových konstrukcí v průběhu jejich životnosti. 

Pro další využití tématu se nabízí řada možností. Z hlediska numerických výpočtů lze 

modifikované těleso pro zkoušku excentrickým tahem modelovat i v trojrozměrném prostředí 

(např. ATENA Science) společně se způsobem uchycení do čelistí zkušebního lisu. Z hlediska 

laboratorních testů by mohl být studován vliv způsobu osazení ocelové tyče do zkušebního 

tělesa. Srovnání použití dokonalé adheze, kdy je tyč osazena již při výrobě tělesa a osazení 

ocelovou tyčí až po nařezání na jednotlivá tělesa, kdy je upevněna epoxidovým lepidlem. 

Popřípadě vliv použitého epoxidového lepidla. Pakliže lze prohlásit zkušební konfiguraci 

modifikovaného tělesa ve tvaru disku pro zkoušku excentrickým tahem za použitelnou pro 

určování materiálových charakteristik, může být tato využita pro srovnání různých betonových 

směsí (různé betonové třídy, vysokopevnostní betony, vlákny vyztužené betony či směsi 

obohacené popílkem, mikrosilikou nebo lunárním kamenem). Tyto studie mohou být 

doprovázené příslušnými numerickými simulacemi. Z hlediska uchycení tělesa do zkušebního 

lisu by se studie měly zaměřit na využití uchycení pomocí matic s okem na koncích ocelových 

tyčí, aby se při testování předešlo vznikání nežádoucího momentu doprovázejícího zkoušky při 

přímém uchycení ocelových tyčí do zkušebního lisu. Dalším stupněm pro únavové zkoušky je 

využití matic s okem na koncích ocelových tyčí společně se srovnáním použitých betonových 

směsí. 
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DODATKY 

17. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

3DNLC2 materiálový model 3D Non Linear Cementitious 2 

3PB  z angl. three point bending test – zkouška v tříbodovém ohybu 

4PB  z angl. four point bending test – zkouška ve čtyřbodovém ohybu 

a  délka počátečního zářezu měřeného od osy umístěných ocelových tyčí 

a  délka trhliny 

A  koeficient pro vykreslení křivky mezi COD0 a CODu 

a0  délka počátečního zářezu pro 3PB 

Alig  neporušená plocha pod zářezem 

B  tloušťka tělesa 

B1(α)  tvarová funkce pro MCT těleso 

C  materiálová konstanta 

CMOD z angl. crack mouth opening displacement – otevření trhliny v ústí zářezu 

COD  z angl. crack opening displacement – otevření trhliny 

COD0  počáteční hodnota otevření trhliny uvažované pro počátek vykreslované křivky 

CODu  konečná hodnota otevření trhliny dokud není P-COD křivka shledána korektní 

CT  z angl. compact tension – zkouška excentrickým tahem 

D  výška tělesa pro 3PB 

e  šířka počátečního zářezu 

E  Youngův modul pružnosti 

Ec  vstupní hodnota Youngova modulu pružnosti pro beton 

Ec,s  statický modul pružnosti 

Es  vstupní hodnota Youngova modulu pružnosti pro ocel 

f(α)  tvarová funkce pro CT těleso 

fc  krychelná pevnost 

fc,cube  krychelná pevnost 

fc,cyl  válcová pevnost 

Fc,max  maximální síla porušení 

fcu  krychelná pevnost 

fe (ne, 1) vektory zatížení 
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fer  vektor zatížení definovaný pro jednotlivé prvky soustavy 

fst  nepřímá tahová pevnost 

ft  tahová pevnost 

Gf  lomová energie 

GF  specifická lomová energie 

HSC  z angl. high-streght self-compacting – vysoko pevnostní samo zhutňující beton 

ICT  z angl. industrial computed tomography – počítačová prostorová tomografie 

K  faktor intenzity napětí 

KCALC příkaz v programu ANSYS 

Ke (ne, ne) matice tuhosti 

Ker  matice tuhosti definovaná pro jednotlivé prvky soustavy 

KI  faktor intenzity napětí pro mód I 

KIc  kritická hodnota faktoru intenzity napětí 

KIc
CT

  kritická hodnota faktoru intenzity napětí pro CT 

KIc
MCT

  kritická hodnota faktoru intenzity napětí pro MCT 

KSCON příkaz v programu ANSYS 

l  délka tělesa 

L  délka tělesa pro 3PB 

L-d  zatěžovací diagram pro MCT 

LELM  lineární elastická lomová mechanika 

llig  délka ligamentu 

Lmax  maximální zatížení pro nastavení cyklického zatížení 

Lmin  minimální zatížení pro nastavení cyklického zatížení 

Lref  referenční hodnota zatížení 

m  hmotnost tělesa 

m  materiálová konstanta 

MCT  z angl. modified compact tension – modifikovaná zkouška excentrickým tahem 

MDCT  z angl. modified disk-shaped compact tension – modifikované těleso ve tvaru 

disku pro CT 

MKP  metoda konečných prvků 

N  je počet cyklů zatížení do porušení, 

N
/NF  poměr cyklů 

NELM  nelineární elastická lomová mechanika 
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NSC  z angl. normal self-compacting – normální samo zhutňující 

P- δ  zatěžovací diagram pro 3PB 

P  je vnášená zatěžovací síla 

P  počet konečných prvků modelu 

P-d  zatěžovací diagram  

PM  Palmgren-Minerova hypotéza 

Pa  amplituda zatížení [N], 

Pmax  maximální dosažená síla 

Pmin  minimální dosažená síla 

RD  rovinná deformace 

RN  rovinná napjatost 

S  rozvor podpor pro 3PB 

S-N  S – napětí, N – počet cyklů diagram 

S-N-P  S – napětí, N – počet cyklů a P – pravděpodobnost selhání diagram 

S-N-T-R T – perioda opakovaného zatížení, R – poměr minimálního a maximálního napětí 

SP  z angl. specimen – těleso 

t  doba zatěžování 

TCD  z angl. theory of critical distances – teorie kritických vzdáleností 

W  vzdálenost paprsku působící síly od protějšího okraje tělesa 

Wf  lomová práce 

Wf.m  měřená lomová práce 

Wf.nm  neměřená lomová práce 

Wf.t  celková lomová práce 

WST  z angl. wedge splitting test – zkouška štípáním klínem 

Y(α)  tvarová funkce pro CT těleso 

α  koeficient tepelné roztažnosti 

α  relativní délka zářezu 

δ  průhyb tělesa 

δ0  počáteční hodnota průhybu uvažovaná pro počátek vykreslované křivky 

ΔK  je rozkmit faktoru intenzity napětí (Kmax – Kmin). 

ΔL  rozdíl maximálního a minimálního zatížení 

δu  konečná hodnota průhybu dokud není P-δ křivka shledána korektní 

Δσ  rozdíl maximálního a minimálního napětí 
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ε  deformace materiálu 

ν  Poissonovo číslo 

νc  vstupní hodnota Poissonova čísla pro beton 

νs  vstupní hodnota Poissonova čísla pro ocel 

ρ  specifická objemová hmotnost 

σ  směrodatná odchylka 

σ  je napětí 

σa  polovina rozdílu (σmax – σmean) 

σmax  maximální napětí 

σmean  střední hodnota napětí 

ϕc  průměr tělesa 

ϕcs  průměr tělesa pro CT 

ϕcs  vnitřní průměr PVC trubky, tzn. vnější průměr zkušebního tělesa 

ϕsb  průměr použité ocelové tyče 

ω  konstanta závislá na materiálu a konstrukčním a technologickém provedení 

vzorku 

 

 

 


