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Diplomová práce se zabývá vyhodnocením vybraných lomově-mechanických parametrů 

betonu, který byl vystaven vysokým teplotám (požáru). V úvodní teoretické části jsou shrnuty 

obecné principy lomové mechaniky s důrazem na lineární elastickou lomovou mechaniku, 

nelineární lomové modely pro beton a vysvětlení významu lomové zkoušky v tříbodovém 

ohybu pro zjišťování jednotlivých lomových parametrů. Dále je popsán vliv vysokých teplot 

na dílčí složky betonu a obecné modelování teplotního zatížení. Praktická část se zabývá 

vyhodnocením požárních experimentů betonových panelů včetně jejich numerických 

simulací v programu GiD a ATENA. Podstatnou částí této diplomové práce je zpracování dat 

z lomových testů v tříbodovém ohybu provedených na tělesech s koncentrátorem napětí 

odebraných z betonových panelů. Z naměřených F–d a F–CMOD diagramů jsou po náležité 

úpravě v aplikaci GTDiPS stanoveny hodnoty modulu pružnosti, efektivní lomové 

houževnatosti, lomové práce a lomové energie. Samotné vyhodnocení lomově-

mechanických parametrů proběhlo za pomoci softwaru StiCrack, který využívá modelu 

efektivní trhliny a metody lomové práce a softwaru DKFM_BUT využívajícího lomový model 

dvojí-K. V závěru práce je pozornost věnována analýze získaných dat. 
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The diploma thesis is focused on the evaluation of mechanical fracture parameters 

of concrete after exposure to high temperatures. In the introductory theoretical part general 

principles of fracture mechanics with the concentration on a linear elastic fracture 

mechanics and non-linear fracture models for the concrete are summarized. The meaning 

of the three-point bending fracture test used for determination of fracture parameters 

is also explained. Further the influence of high temperatures on the partial components 

of concrete and general modeling of temperature loading is described. The practical part 

is concerned with the evaluation of fire experiments on the concrete panels including 

numerical simulations using GiD and ATENA software. The evaluation of data obtained from 

the three-point bending test carried out on specimens with initial stress concentrator taken 

from concrete panels is a main part of the diploma thesis. The values of modulus 

of elasticity, effective fracture toughness, work of fracture and fracture energy are 

determined from the measured F–d and F–CMOD diagrams after their proper corrections 

in the GTDiPS application. The evaluation of the selected mechanical fracture parameters 
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method and DKFM_BUT software using the double-K fracture model. Finally, the attention 

is paid to the analysis of the obtained data. 
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1   Úvod 

Trhliny vzniklé v jednotlivých stavebních prvcích představují nejkritičtější místa 

pro vznik defektů, a proto se jeví posuzování konstrukcí z hlediska chování trhlin jako 

nezbytné. Přesto v běžné stavební praxi probíhá navrhování bez ohledu na lomové 

parametry a tento stav je obecně považován za uspokojivý. Uvážením přístupů lomové 

mechaniky však můžeme dosáhnout nejen efektivnějších, staticky spolehlivějších 

a ekonomicky výhodnějších návrhů, ale také se lze vyvarovat zbytečným poruchám či 

kolapsům celých staveb. 

S ohledem na kvalitu, spolehlivost a pestrou škálu využití, patří beton k nejvíce 

používaným materiálům ve stavebnictví, kde z technologického hlediska plní řadu 

funkcí, zejména pak statickou. Z požárního hlediska patří mezi jeho největší výhody 

nehořlavost a nízká tepelná vodivost. Konstrukce a konstrukční prvky využívající tento 

kompozit jsou běžně navrhovány za předpokladu působení běžných provozních teplot. 

Betonová konstrukce vystavená vysokým teplotám způsobených například požárem 

prochází však celou řadou fyzikálních a chemických procesů, které mají za následek 

změny ve struktuře materiálu. Tyto změny negativně ovlivňují mechanické vlastnosti 

betonu a dochází k jeho degradaci. 

Aktuálně platné standardy pro hodnocení existujících konstrukcí (např. ČSN 

ISO 138221) uvádějí, že při posouzení skutečného stavu stavební konstrukce se musí 

vycházet z reálných vlastností použitých materiálů, materiálových parametrů 

definovaných v původním konstrukčním návrhu, z norem a dílčích předpisů. Pro 

správné určení materiálových charakteristik je nezbytné uvážit degradaci materiálu 

a možný vliv působení zatížení po dobu životnosti konstrukce. Norma dále upozorňuje 

na nutnost zohlednění mimořádných zatížení, mezi která se řadí také zatížení 

vysokými teplotami při požáru. V současné době však neexistují žádné pokyny ani 

doporučení pro efektivní stanovení vlastností materiálů potřebných pro získání 

skutečného statického stavu betonových konstrukcí poškozených požárem. 

Z výše uvedených důvodů je v této diplomové práci pozornost zaměřena na 

stanovení lomově-mechanických parametrů vybraného betonu po vystavení vysokým 

teplotám. Výsledky získané z experimentálních měření mohou být dále využity jako 

podklad pro hodnocení skutečného stavu betonových konstrukcí, a také jako vstupní 

parametry materiálových modelů pro realistické numerické modelování odezvy 

betonových konstrukcí zatížených/poškozených požárem. 
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2   Lomová mechanika 

Jedná se o vědní obor spadající do oblasti aplikované mechaniky, který 

se zabývá zkoumáním mezních stavů těles s koncentrátory napětí – trhlinami. Obecně 

pro posouzení konstrukcí využívá pevnostních a energetických kritérií. Lomová 

mechanika vznikla jako odezva na nedokonalost materiálů obsahujících různé 

nehomogenity, díky kterým dojde k porušení materiálu ještě před vyčerpání jeho 

pevnosti. Úkolem lomové mechaniky je matematicky popsat tyto procesy 

a mechanismy vedoucí k porušení konstrukčních prvků. Její aplikaci na beton 

a betonové konstrukce popisuje Karihaloo (1995)2.  

Nejstarším oborem lomové mechaniky je lineární elastická lomová mechanika 

(zkráceně LELM), ve které se v oblasti vzniku trhliny předpokládá platnost Hookeova 

zákona mezi složkami napětí a deformace, a která je základem pro další teorie dané 

oblasti. 

2.1   Lineární elastická lomová mechanika 

Lineární elastická lomová mechanika se zabývá studiem pole napětí v okolí 

vrcholu trhliny u homogenního, izotropního a lineárně pružného materiálu. Tedy 

v případě, kdy platí Hookeův zákon. Za zakladatele LELM je považován A. A. Griffith3, 

který v roce 1920 jako první poukázal na to, že ve skutečnosti je tahová pevnost 

materiálů výrazně nižší oproti předpokládaným hodnotám. Tento jev nastává vlivem 

nedokonalostí materiálu způsobených přítomností mikrotrhlin, pórů, nečistot 

a dislokací. Tyto oblasti vykazují při namáhání velké koncentrace napětí doprovázené 

velkými gradienty. Existence i jen malé trhliny má za následek značné snížení 

odolnosti materiálu a porušení konstrukce ještě před dosažením meze únosnosti.  

2.1.1   Griffithova teorie 

Griffithova teorie popisuje mechanismus křehkého lomu. Předpokladem k tomu, 

aby se trhlina mohla šířit, je na základě energetického principu dostatečné množství 

akumulované potencionální energie nezbytné k překonání odporu materiálu. Energie 

potřebná ke vzniku nových lomových ploch je rovna změně napjatosti v tělese: 

𝜕𝛱

𝜕𝑎
= −

𝜕𝑊

𝜕𝑎
 (2.1) 

kde: 

π – je potencionální energie tělesa, 

W – je energie potřebná k šíření trhliny,  

a – je délka trhliny. 
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Pro přímou trhlinu délky 2a v rovině můžeme popsat velikost odpovídajícího 

kritického napětí dle vzorce (2.2). Ze vztahu vyplývá, že s rostoucí délkou trhliny se 

napětí potřebné k jejímu růstu snižuje. Pokud se tedy trhlina začne šířit, roste následně 

katastrofálním způsobem. 

𝜎√𝜋𝑎 = √2𝐸′𝛾 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.      (2.2) 

kde: 

σ – je napětí, 

a – je délka trhliny, 

γ – je měrná povrchová energie, 

Eʹ = E (Youngův modul pružnosti) – pro případ úlohy rovinné napjatosti, 

Eʹ = E (1 - ν2) – pro případ úlohy rovinné deformace. 

Pozn.: Řešení tělesa s trhlinou je obecně trojrozměrná úloha, ale vzhledem k tomu, že 

nás zajímá jen malá oblast u kořene trhliny a největší napětí navíc působí ve směru 

namáhání, lze ji často zjednodušit na úlohu rovinnou. 

 

Nevýhodou Griffithovy teorie je, že není použitelná u obecných těles a slouží 

jen k popisu ideálně křehkých materiálů. 

2.1.2   Irwinova teorie 

V roce 1957 matematicky popsal okolí kořene trhliny G. Irwin4, a rozšířil tak 

Griffithovu teorii. Z rovnic (2.3), které Irwin odvodil za předpokladu nekonečně dlouhé 

desky s trhlinou délky 2a a za předpokladu lineárně pružného materiálu, vyplývá, že 

se napětí v blízkosti trhliny snižuje v poměru k druhé mocnině vzdálenosti r od jejího 

vrcholu. 

       𝜎𝑥𝑥 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
(1 − 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

3𝜃

2
) 

𝜎𝑦𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
(1 + 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

3𝜃

2
)   (2.3) 

                                            𝜏𝑥𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑐𝑜𝑠

3𝜃

2
 

kde: 

σij – jsou jednotlivé složky napětí, 

θ – je polární úhel od kořene trhliny (viz Obr. 2.1), 

KI – je faktor intenzity napětí (pro zatěžovací mód I). 

Pozn.: Uvedené vztahy odpovídají nejběžnějšímu a nejvýznamnějšímu zatěžovacímu 

módu v inženýrské praxi – módu I, který je popsaný dále v této práci. 
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Obr. 2.1: Složky napětí v blízkosti kořene trhliny2,5 

2.1.3   Zatěžovací módy 

Pro popis pole napětí a deformací v okolí vrcholu trhliny definoval Irwin4 (1957) 

tři základní zatěžovací módy tělesa s trhlinou: 

Mód I (tahový) – tahové napětí působí kolmo k rovině trhliny. 

Mód II (rovinný smykový) – smykové napětí působí rovnoběžně s rovinou trhliny 

a zároveň kolmo k jejím čelům. 

Mód III (antirovinný smykový) – smykové napětí působí rovnoběžně s rovinou trhliny 

a zároveň rovnoběžně s jejími čely, ale kolmo k podélné ose 

 

Obr. 2.2: Prostorové namáhání tělesa s trhlinou2 
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V běžných aplikacích lomové mechaniky je nejčastějším, a proto 

i nejdůležitějším, způsobem zatěžování mód I. Jeho převaha je dána vlivem několika 

faktorů. Jedním z důvodu je působení třecích sil na lomových plochách trhliny v módu 

II nebo módu III, což způsobuje obtížnější růst trhliny. V módu I se navíc na rozdíl od 

ostatních zatěžovacích módů šíří trhlina ve své vlastní rovině. 

2.2   Nelineární lomové modely pro beton 

Chování betonových konstrukcí se odchyluje od předpovědí založených na 

teorii lineární elastické lomové mechaniky – ještě před dosažením maximální 

únosnosti dochází k poklesu tuhosti prvku. Nelineární lomová mechanika vychází 

z předpokladu, že se v oblasti čela trhliny či zářezu vytváří poměrně rozsáhlá lomová 

procesní zóna. Tato oblast se vyznačuje výrazným změkčením v důsledku tvoření 

mikrotrhlin a dalších probíhajících mechanismů. 

Obr. 2.3: a) Typický zatěžovací diagram betonového tělesa se zářezem, b) lomová 

procesní zóna před čelem trhliny, c) schéma rozdělení napětí podél trhliny2,5 

 

2.2.1   Lomová procesní zóna 

Lom u kvazikřehkých materiálů se značně odlišuje od křehkého lomu 

popsaného pomocí lineární elastické lomové mechaniky. Při rozsáhlých 

experimentech bylo zjištěno, že výsledky stanovené na základě LELM vykazují 

závislost na podmínkách testování a geometrii těles. Důvodem tohoto chování je vznik 

nezanedbatelně velké neelastické zóny v místě koncentrace napětí (tj. v blízkosti 

vrcholu trhliny či iniciačního zářezu). Tuto oblast sestávající ze dvou částí označujeme 

jako lomovou procesní zónu. Přímo na vrcholu trhliny se nachází oblast změkčení, 

na jejímž vnějším okraji dosahuje napětí meze pevnosti, a směrem k volnému povrchu 

trhliny pak klesá až na nulu. Zónu změkčení obklopuje druhá oblast, v níž dochází 

naopak ke zpevňování materiálu. Mimo tyto dvě nelineární zóny se materiál chová 

lineárně elasticky. 
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Na základě rozdílných procesů přetvoření a porušení v okolí čela trhliny, a také 

rozsahu nelineárních zón, dělíme materiály na pružné (křehké), tažné (duktilní) 

a kvazikřehké. Dle tahového změkčení v lomové procesní zóně rozlišuje nelineární 

teorie tři základní typy lomu: 

Křehký lom – zóna nelineárního zpevnění u čela trhliny i celý lomový proces jsou svou 

velikostí vzhledem k rozměrům tělesa nepatrné a všechny jeho ostatní části se chovají 

pružně. Jedná se například o sklo, křehkou keramiku či křehké kovy. 

Tvárný lom – vzniká malá lomová procesní zóna, ale výrazná oblast nelineárního 

zpevnění, popřípadě tzv. tečení. Do této kategorie řadíme tažné kovy nebo slitiny. 

Kvazikřehký lom – nepatrná plastická zóna, kde dochází ke zpevňování materiálu, 

obklopuje velkou lomovou procesní zónu, kde ve velké míře nastává porušování 

změkčujícího se materiálu. Tento lom je typický pro beton, horniny, maltu a keramiku. 

 

Obr. 2.4: Typy nelineárních zón v závislosti na materiálu a jeho chování při lomu: 

a) křehký, b) duktilní c) kvazikřehký5,6 

 

2.2.2   Model fiktivní trhliny 

Tento model sestavený Hillerborgem7 (1976) uvažuje fiktivní prodloužení 

skutečné trhliny délky a0 o délku lomové procesní zóny lp, po jejíž celé délce působí 

napětí, které představuje určitou soudržnost materiálu po vytvoření mikrotrhlin. Toto 

napětí, které trhlinu uzavírá, nemá konstantní hodnotu. Jeho průběh závisí na míře 

otevření fiktivní trhliny. Plné tahové pevnosti betonu je dosaženo v čele fiktivní trhliny 

a směrem k jejímu ústí (tzn. čelu skutečné trhliny) se hodnota napětí snižuje tak, že na 

čele skutečné trhliny je tahová pevnost nulová (viz Obr. 2.5). 
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Obr. 2.5: Model fiktivní trhliny2 

Mezi hlavní charakteristiky modelu patří vztah mezi uzavíracím napětím 

a otevřením fiktivní trhliny σ(w) v zóně změkčení a dále lomová energie GF 

odpovídající ploše pod křivkou diagramu tahového změkčení2: 

𝐺𝐹 = ∫ 𝑤(𝜎)𝑑𝜎
0

𝑓𝑡
= ∫ 𝜎(𝑤)𝑑𝑤

𝑤𝑐

0
    (2.4) 

kde: 

ft – je tahová pevnost, 

wc – je kritické otevření trhliny ve vrcholu zářezu. 

 
Obr. 2.6: Průběh napětí vně a uvnitř lomové procesní zóny2 

 

Hillerborg zpočátku použil k analýze pomocí metody konečných prvků, při 

uvážení tahové pevnosti ft a lomové energie GF jako materiálových charakteristik, 

lineární funkci tahového změkčení. Později navrhl Petersson8 pro model betonového 

nosníku se zářezem bilineární funkci, přičemž výsledné odezvy byly v dobré shodě 

s experimentálními daty. Bilineární funkce tahového změkčení byla včetně jejích 

určitých modifikací posléze široce diskutována a použita při mnoha výzkumech. Dále 

byly rovněž vyvinuty i další přístupy, z nichž nejvýznamnější a pravděpodobně 

nejužívanější je exponenciální funkce tahového změkčení, např. dle Reinhardta9. 
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Obr. 2.7: Funkce tahového změkčení: a) lineární, b) bilineární, c) exponenciální10 

 

Úskalím pro použití této metody je neznalost lomové procesní zóny či nepřesné 

určení konce nedokonale ostré skutečné trhliny. Přesto je model fiktivní trhliny hojně 

využíván při výpočtu betonových konstrukcí pomocí metody konečných prvků. 

2.2.3   Model efektivní trhliny 

Model efektivní trhliny podle Nallathambi a Karihaloo11 (1986) je jedním 

z klasických modelů postihujících do jisté míry nelineární chování kvazikřehkých 

materiálů při lomu. Tento model byl sestaven především pro testovací konfiguraci 

tříbodového ohybu trámce se zářezem. Počátek lomu je popsán dvěma parametry 

závislými na geometrii, zatížení a podepření tělesa. Tyto parametry nazýváme délka 

efektivní trhliny ae a efektivní lomová houževnatost KIc
e. Cílem modelu je, za 

předpokladu ideálně pružné konstrukce obsahující trhlinu délky ae, která je větší než 

délka zářezu a0 v reálné konstrukci, nahradit nelineární chování betonu jednodušším 

vysvětlením.  

Dle modelu efektivní trhliny dojde v konstrukci k lomu v okamžiku, kdy faktor 

intenzity napětí KI odpovídající efektivní trhlině dosáhne své kritické hodnoty KIc
e. 

𝐾I = 𝐾I𝑐
𝑒   ;  𝑎 = 𝑎𝑒     (2.5) 

kde: 

KIc
e – je kritická hodnota faktoru intenzity napětí – lomová houževnatost. 

 

Při zkoušce v tříbodovém ohybu betonového trámce o výšce D (respektive W) 

s iniciačním zářezem délky a0 získáváme zatěžovací diagram včetně maximální 

hodnoty namáhání Pmax a odpovídajícího průhybu dPmax. Proložíme-li vrcholem 

pracovního diagramu a počátkem přímku, její směrnice odpovídá sečné tuhosti, která 

je základem pro výpočet délky efektivní trhliny ae. 
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Obr. 2.8: Ilustrace počáteční větve typického F–d diagramu trojbodově ohýbaných 

trámců s různými poměry a0/W včetně odvození délky efektivní trhliny ae
2 

Pro lineární část diagramu platí, že je tuhost úměrná modulu pružnosti E, který 

lze stanovit z jakéhokoliv zatížení Pi a jemu odpovídající deformace di ležící v tomto 

počátečním úseku2: 

𝐸 =
𝑃𝑖

4𝐵𝑑𝑖
(
𝑆

𝐷
)
3

[1 +
5𝑞𝑆

8𝑃𝑖
+ (

𝐷

𝑆
)
2

(2,70 + 1,35
𝑞𝑆

𝑃𝑖
) − 0,84 (

𝐷

𝑆
)
3

]

+
9𝑃𝑖
2𝐵𝑑𝑖

(1 +
𝑞𝑆

2𝑃𝑖
) (

𝑆

𝐷
)
2

𝐹1(𝛼0) 

(2.6) 

 

kde: 

q – je vlastní tíha v [N/m], 

Pi a di – představují bod z lineárního úseku diagramu, 

S – je vzdálenost podpor,   

D – je výška tělesa, 

 

𝐹1(𝛼0) = ∫ 𝑥𝑌2𝛼0

0
(𝑥)𝑑𝑥     (2.7) 

kde: 

Y(x) – je funkce geometrie (pro případ trámce namáhaného v tříbodovém ohybu)2, 

𝛼0 =
𝑎0
𝐷

 (2.8) 

kde:   

a0 – je délka počátečního zářezu. 
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Délku efektivní trhliny lze odvodit ze sečné tuhosti tělesa stanovené na základě 

maximálního zatížení Pmax a odpovídající deformace dPmax
2: 

𝐸 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

4𝐵𝑑𝑃𝑚𝑎𝑥
(
𝑆

𝐷
)
3

[1 +
5𝑞𝑆

8𝑃𝑚𝑎𝑥
+ (

𝐷

𝑆
)
2

(2,70 + 1,35
𝑞𝑆

𝑃𝑚𝑎𝑥
) − 0,84 (

𝐷

𝑆
)
3

]

+
9𝑃𝑚𝑎𝑥

2𝐵𝑑𝑃𝑚𝑎𝑥
(1 +

𝑞𝑆

2𝑃𝑚𝑎𝑥
) (

𝑆

𝐷
)
2

𝐹1(𝛼𝑒) 
(2.9) 

Ze vztahu (2.9) je nutné hledat délku efektivní trhliny iteračně, neboť ae je 

argumentem integrálu2: 

  𝐹1(𝛼𝑒) = ∫ 𝑥𝑌2𝛼𝑒

0
(𝑥)𝑑𝑥     (2.10) 

kde: 

𝛼𝑒 = 𝑎𝑒/𝐷 – je relativní délka trhliny. 

Z experimentů je známo, že s rostoucím objemem zatěžovaného prvku délka 

efektivní trhliny klesá. Za předpokladu lineárně-pružného chování a „nekonečně“ 

velkého zkušebního tělesa platí, že se délka efektivní trhliny ae blíží velikosti 

iniciačního zářezu o délce a0 a KIc
e se přibližuje hodnotě KIc. 

Nevýhoda modelu efektivní trhliny spočívá v tom, že s jeho pomocí nelze 

vyhodnotit chování prvku po dosažení maximálního zatížení Pmax. 

2.2.4   Model dvojí-K 

Na základě rozsáhlých lomových testů prezentovali Xu & Reinhardt12,13 (1999) 

model dvojí-K, kterým lze popsat tři etapy chování trhliny v betonu (vznik trhliny, 

stabilní růst trhliny a nestabilní šíření trhliny). 

Iniciace – nastane při dosažení potřebného zatížení.  

Stabilní šíření – trhlina se se zvětšuje pouze v závislosti na dalším přitěžování. 

Nestabilní šíření – trhlina roste samovolně bez dalšího zatížení. 

Lomový model dvojí-K vychází z konceptu působení soudržných sil na lících 

fiktivní trhliny v kombinaci s kritériem rozvoje trhliny založeným na faktoru intenzity 

napětí. Výhodou modelu je, že jím lze popsat úroveň stabilního i nestabilního šíření 

trhliny. Stejně jako u modelu efektivní trhliny je podkladem pro vyhodnocení pomocí 

modelu dvojí-K lomová zkouška tělesa s koncentrátorem napětí (v tomto případě 

tříbodové namáhání). 

Model dvojí-K slouží k vyhodnocení lomových parametrů z F–CMOD (síla vs. 

otevření ústí trhliny) diagramu získaného ze standardních lomových zkoušek (štípání 

klínem, tříbodový ohyb, čtyřbodový ohyb). Na Obr. 2.9 je znázorněn typický průběh 

diagramu při zatěžování betonového tělesa se zářezem konstantním přírůstkem 
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deformace. Od počátku až do bodu B se materiál chová lineárně pružně a délka 

iniciačního zářezu neroste. V důsledku zatížení odpovídajícímu bodu B se v okolí 

kořene trhliny začíná z důvodu vzniku a přemosťování mikrotrhlin tvořit lomová 

procesní zóna, která způsobuje nelineární rozložení napětí v tělese. Dosažení tohoto 

mezníku znamená počátek stabilního šíření trhliny. Faktor intenzity napětí KI nabývá 

hodnoty, která se označuje jako iniciační lomová houževnatost KIc
ini. Na vrcholu 

pracovního diagramu se nachází bod C, který odpovídá hodnotě maximálního zatížení. 

V tomto okamžiku se trhlina začíná šířit nestabilně, protože k jejímu růstu není nutné 

žádné další přitěžování. Faktor intenzity napětí KI se rovná celkové lomové 

houževnatosti nestabilního lomu KIc
un. Na základě těchto kritérií lze přepokládat dva 

nezávislé parametry (KIc
ini, KIc

ini) odlišných fází lomového procesu, pomocí kterých lze 

předvídat jednotlivé fáze šíření trhliny v betonu. 

 

Obr. 2.9: Grafické znázornění a popis významných bodů F–CMOD diagramu14 

 

Výpočet faktoru intenzity napětí KI vychází z principu superpozice (Obr. 2.10). 

Jeho hodnota je obecně uvažována jako suma faktoru intenzity napětí od vnějšího 

zatížení KI
P a faktoru intenzity napětí od působení kohezivních sil na líce efektivní 

trhliny KI
C 14: 

𝐾𝐼 = 𝐾𝐼
𝑃 + 𝐾𝐼

𝐶    (2.11) 

Výsledná lomová houževnatost KIc
un je potom definována jako kritická hodnota 

faktoru intenzity napětí v čele efektivní trhliny odpovídající maximálnímu zatížení. 

Celková lomová houževnatost se tedy skládá z iniciační části faktoru intenzity napětí 

KIc
ini a kohezivní části faktoru intenzity napětí KIc

c 14: 

𝐾I𝑐
𝑢𝑛 = 𝐾I𝑐

𝑖𝑛𝑖 + 𝐾I𝑐
𝑐      (2.12) 
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Obr. 2.10: Výpočet faktoru intenzity napětí pro případ tříbodového namáhání pomocí 

metody superpozice14 

Stanovení lomové houževnatosti14 

 Pro určení kritické hodnoty faktoru intenzity napětí neboli lomové houževnatosti 

KIc
un lze použít např. výraz vycházející z lineární elastické lomové mechaniky, který má 

v případě tříbodového namáhání následující tvar: 

𝐾I𝑐
𝑢𝑛 =

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜
√𝑎𝑐𝐹1(𝛼𝑐𝑘) (2.13) 

kde: 

Wo – je průřezový modul, 

ac – je kritická délka trhliny pro maximální zatížení Pmax, 

Mmax – je maximální moment od vnějšího zatížení, 

𝑀max =
(𝑞𝐿 + 𝑃max)𝑆 −

1
2𝑞𝐿

2

4
 

(2.14) 

kde: 

q – je vlastní tíha, 

L – je délka tělesa, 

S – je rozpětí podpor, 
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𝐹1(𝛼𝑐𝑘) =
1,99 − 𝛼𝑐𝑘(1 − 𝛼𝑐𝑘)(2,15 − 3,93 𝛼𝑐𝑘 + 2,7 𝛼𝑐𝑘

2)

(1 + 2 𝛼𝑐𝑘)(1 − 𝛼𝑐𝑘)3/2
 

(2.15) 

  

𝛼𝑐𝑘 =
𝑎𝑐
𝐷

 (2.16) 

kde: 

D – je výška tělesa. 

Stanovení kohezivní složky lomové houževnatosti14 

K vyjádření hodnoty kohezivní složky faktoru intenzity napětí KIc
c je nutné uvážit 

předpoklad o rozložení kohezivního napětí σ podél efektivní trhliny. Toto napětí se 

obecně definuje v závislosti na otevření trhliny w jako tzv. funkce tahového změkčení 

σ(w). Parametr wc (maximální otevření trhliny viz Obr. 2.7) lze s ohledem na použitý 

druh materiálu uvažovat konstantní hodnotou, nebo může být zpětně dopočítán 

z lomové energie GF, která odpovídá ploše pod křivkou tahového změkčení. 

Následující vztah pro výpočet maximálního otevření trhliny platí pro konfiguraci 

tříbodového ohybu a uvažovanou bilineární závislost tahového změkčení: 

𝑤𝑐 =
3,6 𝐺F
𝑓𝑡

 
(2.17) 

kde: 

ft – je tahová pevnost. 

Je-li známo rozložení kohezivního napětí v okolí efektivní trhliny, můžeme 

vyčíslit hodnotu kohezivní složky lomové houževnatosti KIc
c numerickou integrací: 

𝐾I𝑐
𝑐 = ∫

2√𝑎𝑐

√𝜋

1

𝑎0/𝑎𝑐

𝜎(𝑈)𝐹(𝑈, 𝑉)𝑑𝑈 
(2.18) 

kde: 

a0 – je počáteční délka zářezu, 

ac – je kritická délka trhliny, 

π – je potencionální energie tělesa, 

σ(U) – je funkce rozložení kohezivního napětí definovaná pro proměnnou U, 

F(U,V) – je Greenova funkce blíže popsána v literatuře (Xu & Reinhardt13). 

 

Pozn.: K odvození výše uvedených (a pro účely této práce nejpodstatnějších) vztahů 

vede velké spektrum formulací a rovnic blíže popsaných v literatuře12-14. 
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2.3   Lomové zkoušky 

Lomové zkoušky se provádějí za účelem ověření, respektive získání lomově-

mechanických vlastností materiálu tělesa při vzniku a rozvoji trhliny. 

2.3.1   Namáhání tříbodovým ohybem 

Pro získání lomových parametrů je nejčastěji využívaný lomový test, který svou 

konfigurací odpovídá tříbodovému namáhání. Organizace RILEM15 (Mezinárodní 

sdružení laboratoří a expertů zabývajících se konstrukčními materiály) doporučuje pro 

stanovování lomových charakteristik cementových kompozitů tříbodový ohyb 

prováděný na tělese se zářezem. 

 

Obr. 2.11: Schéma zatěžování trámce s koncentrátorem napětí tříbodovým ohybem 

Průhyb trámce uprostřed rozpětí lze pro danou konfiguraci zkoušky vyjádřit ze 

vztahu2:  

𝑑 =
𝑃

4𝐵𝐸
(
𝑆

𝐷
)
3

[1 +
5𝑞𝑆

8𝑃
+ (

𝐷

𝑆
)
2

{2,70 + 1,35
𝑞𝑆

𝑃
} − 0,84 (

𝐷

𝑆
)
3

]

+
9𝑃

2𝐵𝐸
(1 +

𝑞𝑆

2𝑃
) (

𝑆

𝐷
)
2

∫𝑥𝑌2(𝑥)𝑑𝑥

𝛼

0

 
(2.19) 

kde: 

E – je modul pružnosti, 

q – je vlastní tíha v [N/m], 

Y(x) – je funkce geometrie, 

α – je relativní délka trhliny. 

 

Pro stanovení lomové energie je nutné znát průběh celého pracovního 

diagramu včetně sestupné větve. Vyhodnocení parametrů vychází z předpokladu, že 

k pohlcení energie dochází pouze v oblasti lomové procesní zóny a jinde jsou 
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deformace pružné. K vyhodnocení lomově-mechanických parametrů je tedy nezbytné 

použít takové zařízení, které umožňuje zvyšovat zatížení konstantním kontrolovaným 

posunem. Pomocí řízeného posunutí se měří odezva i při klesajícím odporu 

mechanického systému. Lis, který dovoluje pouze zatěžování silou, nezachytí 

sestupnou větev diagramu (část po dosažení maximálního zatížení). 

2.4   Lomově-mechanické parametry 

Zkušební metody a postupy pro určování lomových parametrů byly stanoveny 

technickými komisemi RILEM15. Při standardní konfiguraci probíhají zkoušky na 

zkušebních tělesech s koncentrátorem napětí (zářezem), které jsou namáhány 

tříbodovým ohybem. Úkolem lomových parametrů je popsat dění na čele trhliny při 

zatěžování. 

2.4.1   Modul pružnosti 

Youngův modul pružnosti nespadá do kategorie lomových parametrů, lze jej 

však v oblasti lomové mechaniky využít pro určování tzv. efektivních lomových 

parametrů. Je-li znám předpis, který v závislosti na zatížení a geometrii popisuje posun 

libovolně zvoleného měřeného bodu na zkušebním tělese, je navíc z lomových 

zkoušek snadno odvoditelný. 

Obecně používané vztahy jsou obvykle popisovány s uvažováním vlivu vlastní 

tíhy, kterou je případně možné při vyčíslování Youngova modulu pružnosti vypustit, 

aniž by došlo k chybě ve výpočtu, protože vzestupná lineární část (směrnice) 

pracovního diagramu není gravitačním přitížením ovlivněna. Rovnice (2.6) vyjadřuje 

výpočet modul pružnosti E v závislosti na geometrii tělesa, průhybu uprostřed rozpětí 

di a zatížení Pi. První část vztahu je odvozena na základě nosníkové teorie a je rovna 

průhybu nosníku bez zářezu zatěžovaného tříbodovým ohybem. Druhá část předpisu 

vychází z Castiglianova principu a zahrnutím integrálu funkce geometrie zavádí do 

průhybu nosníku vliv zářezu16. 

2.4.2   Lomová houževnatost 

Stabilitu a chování rostoucí trhliny lze popsat několika různými parametry. 

Nejpoužívanějším kritériem vycházejícím z Irwinovy teorie4 je faktor intenzity napětí K, 

který popisuje chování trhliny v tělese vztahem: 

𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎      (2.20) 

kde:  

σ – je pole napětí, 

π – je potencionální energie tělesa, 

a – je délka trhliny. 
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Pro jednotlivé zatěžovací módy lze psát: 

Namáhání prostým tahem  𝐾I = 𝜎√𝜋𝑎 

Namáhání smykem   𝐾II = 𝜏√𝜋𝑎 

Namáhání střihem    𝐾III = 𝜏√𝜋𝑎 

 

Dosáhne-li součinitel intenzity napětí K pro daný materiál mezní hodnoty, 

hovoříme o jeho lomové houževnatosti Kc (pro jednotlivé módy KIc, KIIc, KIIIc). Tento 

stav v praxi znamená počátek nestabilního šíření trhliny. 

𝐾 = 𝐾𝑐     (2.21) 

Hodnotu lomové houževnatosti je možné s využitím lineární lomové mechaniky 

stanovit ze vztahu: 

𝐾I𝑐 =
6𝑀max

𝐵𝐷2
𝑌√𝑎 (2.22) 

kde: 

B, D – jsou rozměry namáhaného tělesa (viz Obr. 2.11), 

a – je hloubka zářezu, 

Mmax – je maximální ohybový moment od zatížení a vlastní tíhy, 

zlomek 6Mmax/BW2 – odpovídá tahovému napětí σmax v krajních vláknech, 

výraz 𝑌√𝑎 – vyjadřuje oslabení průřezu způsobené přítomností zářezu. 

2.4.3   Houževnatost 

Houževnatost je kritérium stability definováno na základě energetických teorií 

podle Griffitha3. Výchozí charakteristikou popisující stabilitu trhliny je tzv. hnací síla 

trhliny G, která vychází z teorie poklesu celkové mechanické práce energie soustavy 

Wcelk v závislosti na přírůstku trhliny o délce a. 

𝐺 = −
𝜕𝑊𝑐𝑒𝑙𝑘.

𝜕𝑎
 (2.23) 

Posouzení stability trhliny je obdobné jako u lomové houževnatosti. Nabude-li 

hnací síla trhliny G pro daný materiál kritické hodnoty, hovoříme o jeho houževnatosti 

Gc. Dosažení mezní hodnoty dodané energie je považováno za počátek nestabilního 

šíření trhliny. 

𝐺 = 𝐺𝑐      (2.24) 

S ohledem na typ zatěžování lze opět pro jednotlivé módy psát GIc, GIIc, GIIIc. 
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Pro ideálně křehké materiály lze aplikovat jednoduchý vztah pro převod mezi 

houževnatostí Gc a lomovou houževnatostí Kc: 

𝐾𝑐 = √𝐺𝑐𝐸′      (2.25) 

kde: 

Eʹ = E (Youngův modul pružnosti) – pro případ úlohy rovinné napjatosti, 

Eʹ = E (1 - ν2) – pro případ úlohy rovinné deformace. 

2.4.4   Lomová práce 

Zkušební zařízení (lis) přitěžující vzorek řízeným přírůstkem deformace 

vykonává práci, která je v tělesa přetvářena a následně spotřebována ke tvorbě lomu 

(porušení tělesa). Vykonaná lomová práce WF odpovídá ploše pod zatěžovacím 

diagramem a lze ji matematicky popsat vztahem: 

𝑊F = ∫𝑃(𝑑)d𝑑     (2.26) 

2.4.5   Lomová energie 

Kvantum energie pohlcené tělesem před jeho úplným porušením nazýváme 

lomová energie, značí se GF. Je to energie nezbytná ke vzniku trhliny pro jednotkovou 

průřezovou plochu vzorku Alig. 

𝐺F =
𝑊F

𝐴𝑙𝑖𝑔
 

(2.27) 

kde: 

Alig – je plocha vzdorující lomu (zjednodušeně plocha průřezu oslabená zářezem), 

WF – je lomová práce.  

Hodnotu lomové energie do značné míry ovlivňují zrna kameniva obsažená 

v materiálu, protože velikost, hrubost a tvar zrn mají vliv právě na vznik plochy 

ligamentu Alig, která trhlině vzdoruje. Tělesa s větší frakcí dosahují vyšších hodnot 

lomové energie – práce potřebná k porušení vzorku je větší než u těles s obsahem 

menších zrn. Hrubá a tvarově nesymetrická zrna kladou deformaci při ničení 

konstrukce větší odpor než zrna kulatá či oválná. 

Hodnota lomové energie je důležitým lomovým parametrem, který zohledňuje 

skutečnost nelineárního změkčení. Na základě této charakteristiky lze stanovit odhad 

velikosti lomové procesní zóny lp. 
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3   Vliv vysokých teplot na betonové konstrukce 

Oheň obecně představuje ve stavebnictví jedno z největších rizik. Při požáru 

působí na betonové konstrukce teploty dosahující až k 1200 °C, což vede ke zhoršení 

kvality betonu a následně k celkové destrukci konstrukce. Vhodný statický návrh 

s ohledem na zatížení vysokými teplotami brání škodě nejen na majetku, ale i na 

životech, a proto je požární bezpečnost jedním z nejdůležitějších prvků při navrhování 

a procesu výstavby konstrukce. 

V případech, kdy nejsou betonové konstrukce navrhovány s ohledem na 

odolnost proti požáru, dochází k výraznému zhoršení vlastností a kvality stavby. To 

bývá často doprovázeno explosivním odprýskáváním způsobeným vzrůstajícím tlakem 

ve vnitřních pórech betonu a působením vnitřních tlakových napětí vznikajících 

roztažností materiálu od rostoucí teploty. Problematika explosivního odprýskávání se 

vyskytuje především u vysokopevnostních betonů, jelikož mají hutnější, a tedy málo 

propustnou strukturu, která brání úniku vodní páry. Výsledkem je opadání dílčích 

krycích vrstev, odhalení výztuže kritickým teplotám a následná ztráta nosné funkce 

betonové konstrukce. V závislosti na použité směsi může beton významně ztrácet na 

pevnosti už při teplotách nad 300 °C17. 

3.1   Požární odolnost 

Požární odolnost betonu může být definována jako schopnost betonu zachovat 

svou původní funkci, zejména pak udržení svých statických vlastností. Poškození 

betonu důsledkem požáru se nepovažuje za degradační mechanismus, ale spíše za 

nehodu způsobenou vnějším přímým vlivem. Požární odolností se dle ČSN 73 080218 

rozumí doba, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat teplotám 

dosahovaným při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce. Správně navržená 

stavba, která svým dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, popřípadě 

požárně-bezpečnostními opatřeními, je schopna dostatečně omezit riziko vzniku 

požáru a jeho následující šíření uvnitř budovy. Dodržením těchto kritérií lze zabránit 

ztrátám na životech lidí či zvířat a ztrátám na majetku19. 

3.1.1   Reakce stavebních materiálů na oheň 

Norma ČSN EN 13501-120 klasifikuje jednotlivé stavební materiály podle jejich 

odezvy na oheň. Dle požární bezpečnosti staveb v ČR jsou z hlediska hořlavosti 

hodnoceny stavební hmoty ve stupních hořlavosti písmeny A1, A2, B, C, D, E a F21. 
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Obr. 3.1: Požární klasifikace stavebních výrobků dle ČSN EN 13501-120 

 

3.2   Působení vysokých teplot na strukturu betonu 

Bezpečnost a trvanlivost konstrukce přímo závisí na tom, jaké pevnosti beton 

nabývá po dobu trvání žáru, anebo jak se jeho pevnost mění střídáním žáru 

a ochlazování, ke kterému dochází při hasícím zákroku. Z pohledu požární 

bezpečnosti se beton řadí do třídy A1 (nehořlavé), protože nepřispívá ke vzniku ani 

šíření požáru. Avšak zvýšené teploty vznikající při požáru do značné míry ovlivňují 

dočasně nebo trvale jeho fyzikální a mechanické vlastnosti. Následkem toho dochází 

ke zhroucení struktury cementového tmelu, a tedy ke ztrátě nosné kapacity betonu. 

Změny vyvolané v betonu se liší v závislosti na složení, druhu cementu a pevných 

složek, ale samozřejmě také v závislosti na výši žáru a jeho trvání21. 

3.2.1   Vliv vysokých teplot na běžné betony 

Voda obsažená v betonu se při teplotě nad 100 °C mění v páru, což v praxi 

znamená zvýšení tlaku vodní páry v matrici. Mikrostruktura běžného betonu má 

propojený pórový systém (vysoký vodní součinitel) a je spíše otevřená. Pára tedy může 

unikat poměrně rychle, čímž se tlak vodní páry snižuje. U betonů s hutnější strukturou 

může však tlak vodní páry dosáhnout vysokých hodnot – přes 3 N/mm2. V důsledku 

výše zmíněného dochází k odlupování malé vrstvy cementového tmelu z povrchu 

betonu. Tento jev se nazývá explosivní odprýskávání. Značná ztráta povrchové hmoty 

konstrukce v důsledku odprýskávání betonu vede ke zvyšování rychlosti růstu teploty 

a následnému dalšímu podpovrchovému odlupování17. 
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3.2.2   Vliv vysokých teplot na cementový tmel 

Při zahřívání cementového tmelu dochází k postupnému odpařování fyzikálně 

a chemicky vázané vody. Mechanické vlastnosti cementové pasty jsou ovlivněny 

především chemickými vazbami a soudržností cementové pasty tvořené CSH 

(Calcium silicate hydrate) gelem, který se skládá z jednotlivých „listů“. Předpokládá se, 

že přibližně 50 % pevnosti cementového tmelu zajišťuje právě soudržnost mezi 

jednotlivými „listy“. Voda, která je mezi „listy“ CSH gelu obsažena, v souvislosti 

s rychlostí odpaření silně ovlivňuje mechanické vlastnosti cementu. Při dehydratačním 

procesu zmenšují hydráty svůj objem, a to vede ke zvětšení objemu pórů – zvýšení 

pórovitosti cementové matrice22. 

3.2.3   Vliv vysokých teplot na kamenivo 

Kamenivo je zrnitý anorganický materiál, který ve stavebnictví zpravidla zastává 

funkci plniva, které v kombinaci s pojivy slouží pro přípravu betonů. Tvoří 60–80 % 

objemu betnové směsi a jeho hlavní funkcí je vytvoření pevné a odolné struktury. Je 

tedy zřejmé, že vlastnosti kameniva mají při teplotním zatěžování zásadní význam pro 

pevnost betonu a jeho chování. Vždy s roustoucí teplotou zvětšují zrna svůj objem, ale 

fyzikálně-chemické změny se liší v závislosti na použitém typu kameniva. Různé 

minerály mají z důvodu rozdílné hodnoty tepelné roztažnosti rozdílné reakce na 

zvýšenou teplotu. Z toho je patrné, že mineralogické složení matrice má stěžejní vliv 

na tepelné přetvoření kameniva a tedy i celé betonové konstrukce. Volba typu 

kameniva je proto důležitým faktorem při snaze dosáhnout dobrých tepelných 

vlastností a tepelné stability betonu při požáru. 

  

Obr. 3.2: Procesy probíhající v průběhu zahřívání u vybraných typů hornin22 
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3.2.4   Vliv vysokých teplot na mechanické vlastnosti betonu 

Vlivem rozdílné tepelné deformace mezi cementovým tmelem a kamenivem 

dochází ke vzniku napětí, které způsobuje narušení soudržnosti matrice. To má za 

následek degradaci betonové struktury a snížení pevnosti betonu v tlaku i tahu. 

Zvýšená teplota ovlivňuje nejen pevnost betonu, ale i jeho další charakteristiky, 

jako například Youngův modul pružnosti E. Při zahřátí betonu na 100 °C nastává jeho 

dehydratace, začne se odpařovat volná, a z části i fyzikálně vázaná voda, a dochází 

k dočasnému zvýšení jeho pevnosti, avšak souběžně k poklesu modulu pružnosti. Při 

teplotách nad 200 °C se začíná uvolňovat fyzikálně vázaná voda. Teploty nad 300 °C 

doprovází výrazná tvorba mikrotrhlin. V rozmezí mezi 400–500 °C dochází k uvolnění 

chemicky vázané vody. Pára vznikající při této reakci narušuje strukturu betonu 

a pevnost betonu i modul pružnosti s dále rostoucí teplotou klesají. Při působení teplot 

kolem 900 °C probíhá tavení některých složek, což vede k úplné dekompozici 

cementového tmele. K totální degradaci betonu dojde při teplotách okolo 1300 °C23.  

 

Obr. 3.3: Přehled změn probíhajících v betonu při zahřívání22 
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Jak bylo řečeno výše, hodnoty modulu pružnosti E jsou ovlivněny působením 

vysokých teplot. Dále se na jeho změně, přestože v malé míře, podílí druh použitého 

cementu. Oproti tomu má podstatný vliv na pokles modulu pružnosti druh použitého 

kameniva. Betony s křemičitým kamenivem vykazují výraznější snížení modulu 

pružnosti než betony s lehkým kamenivem (viz Obr 3.4). 

 
Obr. 3.4: Modul pružnosti v závislosti na teplotě21 (I – hutný beton, II – lehký beton)  

3.3   Modelování teplotního zatížení 

Výpočetní model konstrukčního systému pro návrh konstrukce za vysokých 

teplot má co možná nejblíže vystihovat její očekávané chování při požáru. Při výpočtu 

celé konstrukce je třeba uvážit odpovídající způsob porušení, tepelně závislé vlastnosti 

materiálů a tuhosti prvků, účinky teplotních roztažení a deformací. Místo návrhu celé 

konstrukce lze pro některé požární situace navrhnout konstrukci po přiměřených 

částech. K ověření požadavků požární odolnosti postačuje i návrh dílčích prvků.  

Ve smyslu obecných zásad klasifikace zatížení podle EN 199024 je zatížení při 

požáru uvažováno jako mimořádné a současné působení jiných nezávislých 

mimořádných zatížení není třeba uvažovat. 

3.3.1   Charakteristika a modelování požáru 

Požár je živel, který lze charakterizovat časovým průběhem teplot, tlaku 

a složením plynů hořících produktů v prostoru. Při požáru se rozlišují tři časové fáze: 

Rozhořívání – požár roste a šíří se z místa jeho vzniku.  

Plně rozvinutý požár – začíná přibližně při tepelném výkonu 1 MW. Vyznačuje se 

intenzivním hořením v prostoru celého požárního úseku. 
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Dohořívání a chladnutí – závěrečné stádium hoření. 

Požár představuje zatížení konstrukce, a jako takový ho včetně okrajových 

podmínek upravuje norma EN 1991-1-225. V závislosti na vyjádření teplotního zatížení 

od požáru se v návrhu uplatňují následující postupy: 

Nominální teplotní křivky – křivky, na které jsou konstrukce navrhovány při 

respektování předepsaných pravidel obsahujících tabulkové údaje nebo při použití 

výpočetních modelů. Tyto teplotní křivky neobsahují fázi vzniku ani fázi ochlazování. 

Parametrické teplotní křivky – křivky, které se vypočítají na základě fyzikálních 

parametrů, a na které se konstrukce navrhují s použitím výpočetních modelů. 

Dynamická analýza plynů – ve spojení s metodou konečných prvků vede 

k nejvýstižnějšímu modelování teploty plynů v požárním úseku během požáru. 

 

Obr. 3.5: Modelování teploty plynů v požárním úseku během požáru26 

 

Nominální teplotní křivky vyjadřují závislost teploty na délce trvání požáru. 

Průběh teplotního zatížení je na základě normové křivky (označované také jako 

ISO 83425) předepsán následující rovnicí:  

𝛩𝑔 = 20 + 345 · log10(8𝑡 + 1)    (3.1) 

kde: 

Θg – je teplota plynů [°C], 

t – je čas [min]. 
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Mezi nominální teplotní křivky se dále řadí křivka vnějšího požáru, kterou se 

namáhají obvodové stěny a uhlovodíková teplotní křivka, která umožňuje simulaci 

prudkých požárů s rychlým nárůstem intenzity. 

 

Obr. 3.6: Koncepce nominálních teplotních křivek podle EN 1991-1-225 
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4   Požární a lomové experimenty 

Pro účely komplexního vyšetřování odezvy vybraných betonových prvků na 

teplotní zatížení bylo v rámci řešení disertační práce Ing. Ivy Rozsypalové zhotoveno 

sedm zkušebních panelů o rozměrech 2300 × 1300 × 150 mm. K jejich výrobě byl 

použit hutný beton pevnostní třídy C 30/37 s běžnými charakteristikami z hlediska 

požární odolnosti, stupeň vlivu prostředí XC3, s vápencovým kamenivem maximální 

frakce 16 mm. Výztuž všech panelů tvořila kari síť s průměrem drátu 6 mm a velikostí 

ok 100 × 100 mm uložená 15 mm od spodního ohřívaného líce. Čtyři betonové panely 

označené P1, P2, P3 a P7 byly po náležité době vyzrání vystaveny žáru v požární peci 

sloužící pro studium chování materiálů za vysokých teplot ve výzkumném centru 

AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Jeden z panelů (P4) byl 

ponechán jako referenční bez teplotního zatížení. Představu o výrobě, zkoušení 

panelů a základních mechanických parametrech betonu lze nalézt například 

v Rozsypalová et al.27,28 

Z testovaných panelů byla následně odebrána zkušební tělesa (válce a trámce), 

která byla ve středu rozpětí opatřena zářezem a dále testována v tříbodovém ohybu. 

Vybrané lomově-mechanické parametry byly vyhodnoceny z F–d a F–CMOD 

diagramů zaznamenaných během lomových experimentů. 

4.1   Zatěžování vysokou teplotou 

Vliv žáru byl na betonových panelech simulován pomocí vysokoteplotní pece 

určené pro požární zkoušky stavebních materiálů a malorozměrových dílců, která je 

součástí výzkumného centra AdMaS. Zkušební panely se uložily na horní hranu pece, 

čímž bylo zajištěno ohřívání prvků pouze ze spodní strany. Horní strana panelů se 

samovolně ochlazovala.  

 

 

Obr 4.1: Panel P7 vystavený vysokým teplotám na požární peci v centru AdMaS29 
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Zatěžování vysokými teplotami proběhlo v souladu s EN 1991-1-225 

standardizovanou teplotní křivkou ISO 834, která je blíže popsaná v předchozí části 

této práce. Tento zvolený typ zatěžování je v dobré shodě s reálným šířením požáru. 

Po dosažení předepsané maximální teploty (550, 600, 800 a 1000 °C) byla pro 

jednotlivé panely (P1, P2, P3 a P7) daná úroveň teplotního zatížení udržena vždy 

následujících 60 minut, aby bylo zajištěno dostatečné prohřátí prvků. Po ukončení 

zatěžování zvýšenými teplotami se panel ponechal uložený na peci až do vychladnutí 

na aktuální teplotu okolního prostředí. Staří tepelně namáhaných panelu bylo přibližně 

160 dní, experimenty tak splňovaly doporučení RILEM TC 129-MHT30 vyžadující staří 

betonu alespoň 90 dní. 

 

Obr 4.2: Idealizované teplotní křivky zatěžování panelů P1, P2 ,P3 a P7 

Za účelem měření stupně prohřátí betonu bylo v podélné ose panelu umístěno 

celkem deset termočlánků typu K snímající teplotu na spodním (T1, T4, T8), horním 

(T3, T7, T10) povrchu a v polovině (T2, T6, T9), respektive ve čtvrtině (T5) výšky 

betonového panelu. 

 
Obr. 4.3: Schéma rozmístění termočlánků v betonovém panelu 
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Záznam lokálních maximálních teplot z termočlánků T4–T7 umístěných 

ve středu jednotlivých panelů, kde vzhledem ke způsobu teplotního zatěžování 

docházelo k většímu teplotnímu namáhání než u zbytku panelu, je vynesen v Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4: Teploty zaznamenané při požárních testech temočlánky T4–T7 

 

4.2   Lomové testy 

S ohledem na doporučení RILEM15 se lomové parametry materiálů běžně 

stanovují na základě vyhodnocení lomových testů na tělesech s koncentrátorem 

napětí. Koncentrátorem napětí se rozumí zářez způsobující soustředění 

mechanického napětí v materiálu. Jedná se o uměle vytvořené poškození vzorku 

ve vybraném místě, ze kterého se bude pravděpodobně šířit trhlina. 

Během lomové zkoušky se v závislosti na čase t [s] zaznamenává svislý posun 

(průhyb uprostřed rozpětí) d [mm], popřípadě změna velikosti otevření ústí trhliny 

CMOD [mm] na spodní hraně vzorku a síla F [kN] odpovídající dané deformaci. 

Výstupem je textový soubor s dílčími údaji ve sloupcích v následujícím pořadí: t, F, 

d (resp. 2d vzhledem ke způsobu měření – snímač je umístěn nad podporou), CMOD. 

4.2.1   Zkušební válcová tělesa 

Po uskutečnění požárního experimentu byla z každého panelu jádrovým 

vývrtem získána tři válcová tělesa o průměru 75 mm, která byla z důvodu usměrnění 

šíření trhliny opatřena symetrickým chevronovým zářezem sloužícím jako koncentrátor 

počátečního napětí při následných lomových testech. Z referenčního panelu 

nezatíženého žárem bylo vyvrtáno pět vzorků o stejném průměru. 
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Obr. 4.5: Schéma vývrtů – odebrání válcových vzorků pro lomové experimenty 

 

Výška panelu, a tedy celková délka válcových těles, činila 150 mm. Z toho 

důvodu bylo rozpětí při tříbodovém ohybu stanoveno na pouhých 127 mm. Vlastní 

lomové zkoušky probíhaly na zařízení umožňujícím zatížení posunem Heckert FPZ 

100/1 s rozsahem měření od 0 do 10 kN. 

 

Obr. 4.6: Schéma válcového tělesa se šípovým zářezem včetně konfigurace zkoušky 

v tříbodovém ohybu29 

 

Obr. 4.7: Lomová zkouška v tříbodovém ohybu (vývrt z panelu P4)29 
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Snaha o naměření F–d a F–CMOD diagramů byla často v oblasti vrcholu 

neplánovaně přerušena, protože docházelo ke ztrátě stability. Výsledky byly 

pravděpodobně nejvíce ovlivněny těmito faktory: 

• Průměr prvku byl příliš malý v poměru s maximální velikostí kameniva 

použitého betonu.  

• Délka válce nebyla dostatečná pro standardní zkoušení v tříbodovém ohybu.  

• Relativně malé zkušební těleso neumožnilo bezchybné připojení měřícího 

zařízení.29 

Vzhledem k uvedeným zjištěným nedostatkům bylo nezbytné pro přesnější 

stanovení hodnot lomově-mechanických parametrů přikročit k obdobným lomovým 

zkouškám na větších zkušebních tělesech – trámcích o rozměrech 100 × 100 × 400 

mm. 

4.2.2   Zkušební trámce 

Trámce zhotoveny samostatně (nezatížené teplotou) 

K prvotnímu určení základních lomově-mechanických parametrů teplotně 

nezatíženého betonu posloužily tři standardní zkušební vzorky ve tvaru trámců (P7, 

P8, P9) nominálních rozměrů 100 × 100 × 400 mm, které byly vyrobeny souběžně a 

ze stejné směsi jako betonové panely. Tyto trámce byly před samotným zkoušením 

opatřeny centrálním zářezem do hloubky přibližně 1/3 výšky vzorku a následně byly 

ve stáří 28 dní podrobeny lomovým testům (při rozpětí podpor 300 mm) v tříbodovém 

ohybu. Experimentální měření probíhalo za konstantního přírůstku posunu na 

mechanickém lisu Heckert FPZ 100/10 s použitým rozsahem 0 až 10 kN. Během testů 

byla zaznamenávána závislost síly na svislém posunu uprostřed rozpětí (F‒d 

diagramy), a také na hodnotě otevření ústí trhliny/zářezu (F–CMOD diagramy). 

Získané výsledky posloužily jako referenční hodnoty pro porovnání vlivu vysokých 

teplot na lomově-mechanické parametry betonu31. 

Trámce vyřezány z panelů po teplotním namáhání 

Tělesa pro lomové experimenty následující po požárním zatížení byla nařezána 

z centrální části betonových panelů, která byla teplotně nejvíce namáhána. Z každého 

panelu byla odebrána čtyři trámcová zkušební tělesa (značená A, B, C a D) 

o nominálních rozměrech 100 × 100 × 400 mm, která byla opatřená centrálním 

zářezem do hloubky přibližně 1/3 výšky vzorku. Všechny trámce byly řezány 

co nejblíže ohřívanému spodnímu povrchu betonové desky, aby se získala nejméně 

příznivá odezva materiálu. 
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Obr. 4.8: Schéma řezání – odebrání trámců pro lomové experimenty32 

 

Lomově-mechanické parametry betonu byly stanoveny na základě výsledků 

lomových testů v tříbodovém ohybu při konfiguraci rozpětí podpor 365 mm. 

Naměřenými výsledky se rozumí diagramy síla–posun (F–d) a síla–otevření ústí trhliny 

(F–CMOD), které byly zaznamenány zkušebním zařízením. Rychlost spojitého 

zatěžování konstantním přírůstkem posunu byla 0,02 mm/min. Zápis hodnot času, síly 

a deformací probíhal s frekvencí 5 Hz. Během prováděných zkoušek byly pomocí břitů 

lepených v blízkosti zářezu určovány také hodnoty otevření ústí trhliny (CMOD). Pro 

lomové experimenty byl využit univerzální zkušební trhací stroj LabTest 6.1000, jehož 

zatěžovací rozsah je 0 až 1000 kN, a který je umístěn ve výzkumném centru AdMaS 

FAST VUT v Brně.32 

 

Obr. 4.9: Schéma trámce se zářezem a konfigurace zkoušky v tříbodovém ohybu32 
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Obr. 4.10: Lomová zkouška v tříbodovém ohybu (trámec D odebraný z panelu P7) 
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5   Numerické simulace požárních experimentů 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první požární zkoušky prováděné v požární 

peci pro studium chování materiálů za vysoké teploty ve Výzkumném centru AdMaS 

Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, se ne u všech betonových 

panelů podařilo dodržet teplotní zatěžování přesně podle nominální normové křivky 

ISO 834. Tato skutečnost byla také jedním z důvodů pro vytvoření numerických 

modelů v programu ATENA-GiD, jejichž cílem bylo vystihnout nepřesnosti, ke kterým 

při experimentech došlo. 

5.1   Software ATENA-GiD 

Software ATENA-GiD33 je využíván k numerické simulaci skutečného chování 

betonových konstrukcí, přičemž uživatelské prostředí GiD slouží primárně pro přípravu 

vstupních dat včetně tvorby sítě a výpočetní jádro ATENA založené na principu metody 

konečných prvků (MKP) provádí samotnou analýzu modelu. 

Postup přípravy a výpočet modelu lze popsat těmito základními kroky: 

GiD Pre-procesor 

Prvním krokem po otevření pre-procesoru GiD je výběr typu úlohy, kterou 

chceme posléze ATENOU řešit (tzv. Problem Type). V případě modelování jakéhokoliv 

teplotního zatížení se jedná o úlohu typu Transport. Další fází je sestavení 

geometrického modelu (včetně přiřazení typu materiálu a materiálových parametrů), 

zavedení okrajových podmínek, zatížení a monitorovacích bodů. Před samotným 

výpočtem je třeba generovat síť konečných prvků, vybrat požadovanou výpočetní 

metodu a definovat průběh zatěžování v dílčích intervalech. Spuštěním analýzy se 

dostaneme do první fáze výpočetního procesu – Runtime. 

ATENA Studio Runtime 

Tzv. Runtime umožňuje kontrolu průběhu zatěžování v reálném čase. 

ATENA Studio Post-procesor 

Po dokončení výpočtu se program automaticky přepne do módu post-procesoru 

ATENA Studio, který pomocí předem nadefinovaných monitorovacích bodů umožňuje 

přístup k získaným grafickým a numerickým výsledkům. V post-procesoru lze sledovat 

vývoj jednotlivých parametrů konstrukce (např. napětí, deformace, trhliny apod.). 

 

Teplotní transport kombinující šíření tepla sáláním a prouděním je v GiDu 

aktivován vybráním příslušného typu úlohy Transport – Heat. Cílem tohoto typu úlohy 

je vypočet teplotní podmínky ve struktuře materiálu. Výsledkem je průběh 

teplotních změn v každém materiálovém bodě daného prvku. Zavedením vhodně 

definované podmínky Fire boundary, která byla vyvinuta speciálně pro modelování 

požárních zatížení, získáme průběh zatěžování odpovídající požárním experimentům. 
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Tato podmínka umožňuje výběr z několika typů standardizovaných požárních křivek 

(uhlovodíková nominální křivka, uhlovodíková modifikovaná křivka a normová křivka 

ISO 834). Křivka teplotního zatížení může však také být zadána uživatelem pomocí 

funkce vyjadřující závislost teploty na čase. 

 

Obr. 5.1: Požární zatěžovací křivky numerického modelu33 

Program ATENA rozlišuje dva modely, geometrický a numerický. Geometrický 

model reprezentuje jednotlivé dimenze a vlastnosti prvku doplněné definicí zatížení 

a stavů konstrukce. Numerický model je generován na základě geometrického modelu 

– je výsledkem diskretizace (náhrady spojitého prostředí systémem diskrétních bodů) 

způsobené metodou konečných prvků. Jeho úkolem je numerická aproximace 

problému strukturální analýzy. 

5.1.1   Tvorba a výsledky modelu 

Tato kapitola popisuje jednoduchý 2D model betonového panelu vytvořený 

v softwaru GiD pro úlohu teplotního transportu s cílem získat průběh teplotních změn 

v jednotlivých materiálových bodech. Jediným podporovaným prototypem 

materiálového modelu je CCTransportMaterial, který umožňuje zadání laboratorně 

změřených teplotních charakteristik. Za účelem sledování závislosti teploty na čase 

byly po výšce panelu umístěny čtyři monitorovací body, které svou polohou 

odpovídaly umístění termočlánků v betonových panelech při požárních experimentech 

(viz Obr. 4.3). Při řešení teplotního transportu se v tomto případě prakticky jedná o 1D 

úlohu. Z toho důvodu nemá na sledované veličiny žádný vliv rozmístění monitorů po 

délce panelu (monitory se v tomto případě vztahují vždy k nejbližšímu uzlu – Monitor 

for Point Nearest Node) a jsou umístěny v krajních uzlech. Na Obr. 5.2 lze pozorovat 

zahuštění sítě konečných prvků u spodního okraje modelu panelu. Jedná se 

o strukturovanou síť získanou rozdělením linie na určitý počet prvků a následným 
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jednostranným zahuštěním. Tato síť je vhodná pro všechny typy úloh, kde jsou 

strukturální změny výraznější u jednoho okraje prvku. 

 

 

Obr. 5.2: Model v softwaru GiD 

 

Jak bylo uvedeno výše, průběh zatěžování se definuje v dílčích intervalech. 

Délka trvání jednotlivých intervalů vychází v tomto případě z výpočtu závislosti teploty 

na čase, a byla na základě vztahu (3.1) vždy stanovena tak, aby bylo v případě 

numerických modelu dosaženo teplotního zatížení předpokládaného pro požární 

experimenty (viz Obr. 4.2). Jakožto simulace požárního zatížení byla pro spodní hranu 

modelu zavedena podmínka Fire boundary. Z nabízených typů teplotních křivek byla 

použita normová požární křivka ETK (ISO 834) a uživatelská. Ukázalo se, že pro 

samotný výpočet není volba požární křivky zdaleka tak důležitá, jako správná definice 

jednotlivých zatěžovacích intervalů. Poslední nejdelší interval byl ponechán bez 

teplotního zatížení, přičemž vývoj teplot byl nadále monitorován – ochlazování panelu. 

Výsledky numerických simulací a experimentů jsou pro jednotlivé betonové 

panely (P1, P2, P3 a P7) porovnány v následujících grafech. Pro názornost jsou 

uvedeny teploty změřené termočlánky T4–T7 ve středu panelu i průměrné teploty 

vypočtené z hodnot, které byly naměřeny termočlánky rozmístěnými po délce panelu 

ve stejné vzdálenosti od spodního ohřívaného povrchu (s výjimkou termočlánku T5 ve 

čtvrtině výšky, který byl v podélné rovině umístěn pouze ve středu – viz Obr. 4.3). 
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Obr. 5.3: Porovnání teplot po výšce panelu získaných z experimentů a numerických 

simulací (betonový panel P1, maximální nominální teplota 550 °C) 

 

 

Obr. 5.4: Porovnání teplot po výšce panelu získaných z experimentů a numerických 

simulací (betonový panel P2, maximální nominální teplota 600 °C) 
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Obr. 5.5: Porovnání teplot po výšce panelu získaných z experimentů a numerických 

simulací (betonový panel P3, maximální nominální teplota 800 °C) 

 

 

Obr. 5.6: Porovnání teplot po výšce panelu získaných z experimentů a numerických 

simulací (betonový panel P7, maximální nominální teplota 1000 °C) 
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6   Úprava a vyhodnocení dat z lomových experimentů 

Na počátku zatěžování často nastává drobné kolísání studovaných veličin. To 

je způsobeno dosedáním, zatlačováním vzorku do podpor a drcením nerovností na 

jeho povrchu. Přestože tyto jevy zpravidla brzy ustanou a vzestupná část zatěžovacího 

diagramu pokračuje lineárně, pro nezkreslený odhad hodnoty modulu pružnosti, který 

je mezníkem pro výpočet dalších veličin, je nezbytná vhodná korekce počátku 

naměřeného diagramu, například proložením lineární části přímkou a následným 

posunutím celého grafu do nového počátku souřadnicového systému. U těles 

z prostého betonu může v průběhu dalšího přitěžování přírůstkem posunu dojít ke 

ztrátě stability v důsledku nedostatečné tuhosti zkušebního zařízení vzhledem 

k tuhosti lámaného vzorku. Tuto náhlou událost, která se vymyká podmínkám měření, 

způsobuje citlivost měřícího přístroje. Chyba se pak v grafu projeví jako „skok“ 

v zaznamenaných parametrech na daném intervalu. Obdržené zkreslené údaje je opět 

třeba eliminovat a případná chybějící data náležitým způsobem doplnit. 

6.1   Úprava diagramů 

Při měření odezvy zkušebního tělesa jsou ve formě textového souboru 

získávány záznamy času t, síly F, posunu d (průhybu uprostřed rozpětí) a otevření ústí 

trhliny CMOD. Výstupní data většiny lomových testů nejsou pro další zpracování 

optimální, protože do měření parametrů vstupují výše zmíněné zdroje nepřesností, 

a navíc záznamy obsahují řádově až desítky tisíc bodů. Z tohoto důvodu je nutné, za 

předpokladu co nejvěrnějšího zachování původních hodnot a celkového průběhu, 

posloupnosti bodů pro následné zpracování dat efektivním způsobem upravit. 

 Na Obr. 6.1 je pro ilustraci uveden příklad naměřeného a upraveného F–

d diagramu dle kroků uvedených v odstavci 6.1.1. Naměřené a upravené diagramy ze 

všech lomových testů vyhodnocovaných v této práci jsou uvedeny v příloze A. 

 

Obr. 6.1: Ukázka naměřeného a upraveného F–d diagramu 
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6.1.1   Aplikace GTDiPS  

Úprava naměřených dat získaných z lomových testů proběhla v aplikaci 

GTDiPS34 (General Transformation of Discrete Point Sequence), která pro zpracování 

rozsáhlých posloupností bodů využívá pokročilých transformačních metod. Software 

je napsán v programovacím jazyce Java a funguje pomocí grafického rozhraní. 

Autorem programu je doc. Ing. P. Frantík, Ph.D., uživatelské prostředí vytvořil Ing. 

J. Mašek.  

Vstupní textový soubor s pevně danou strukturou (sloupce oddělené 

tabulátorem) lze po nahrání do aplikace GTDiPS upravit sekvencí různých 

transformací, přičemž u většiny z nich je třeba vyplnit parametry, které určují její 

výsledek. Tyto parametry mohou být kdykoliv upraveny, nicméně změna se projeví 

nejen na dané transformaci, ale ovlivní také všechny následující. S každou přidanou 

transformací vznikne nová posloupnost bodů, která se v aplikaci graficky zobrazí ve 

dvouosém souřadném systému. Po provedení požadovaných úprav se výsledná 

posloupnost exportuje opět do textového souboru určeného pro další zpracování či 

vyhodnocení. 

 

Obr. 6.2: Pracovní okno aplikace GTDiPS 

 

Vstupní data tvořily v tomto případě již zmíněné textové soubory obsahující 

naměřené hodnoty ve sloupcích v pořadí: čas t, síla F, posun d (resp. 2d vzhledem 

ke způsobu měření – snímač je umístěn nad podporou) a otevření ústí trhliny CMOD. 

Cílem korekcí bylo především posunutí počátku souřadnicového systému, vyhlazení 

diagramu, oprava počáteční větve a redukce počtu bodů. Za tímto účelem byl v aplikaci 

sestaven řetězec transformačních kroků, z nichž jsou některé nejdůležitější popsány 

dále. 
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Functional Coordinate Addition – přidává novou dimenzi vyplývající z hodnoty dané 

předpisem a souřadnic daného bodu. 

Dimension Swap – základní úprava pro přeskupení dvou zadaných dimenzí, kterou 

lze docílit, aby diagram zobrazoval vybrané parametry. 

Tracking – zjednodušeně řečeno redukuje počet bodů v rovině prvních dvou dimenzí 

(x0, x1) v závislosti na zadané hodnotě distance. 

Dimension Removal – transformace, která odstraní poslední dimenzi. 

Resize – funkce umožňuje změnit délku posloupnosti odebráním bodů na obou 

koncích. 

X Duplicity – smazání duplicitních bodů v první dimenzi x0 v závislosti na zadané 

hodnotě distance. 

Delta Weighted Moving Average – tato funkce vypočítává vážený klouzavý průměr 

všech dimenzí z daného počtu po sobě jdoucích bodů, což v praxi znamená vyhlazení 

diagramu. 

Soft Start Replacement – transformační makro, které odstraní počáteční část 

posloupnosti končící bodem s maximální hodnotou derivace. Následně aproximuje 

danou část sekvence přímkou a posune daný diagram tak, aby jeho extrapolace 

procházela počátkem souřadného systému. 

 

Obr. 6.3: Ilustrace úpravy počáteční větve naměřeného diagramu35 

 

Snap Down Replacement – odstraní body, pro které derivace podle času překročí 

stanovený limit a nahrazuje je novými. Pomocí funkce Snap Down Replacement byly 

v diagramech eliminovány „skoky“ způsobené náhlou ztrátou stability při měření, kdy 

se trhlina začne šířit značnou rychlostí a zatěžovací lis není schopen dodržet 

požadavek konstantního přírůstku deformace. 
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Polynomial Gap Filler –  hledá v posloupnosti mezery, které jsou větší než zadaná 

hodnota distance v dimenzi x0. V případě nalezení mezery nahradí transformace 

chybějící část diagramu polynomem daného řádu. 

 

Obr. 6.4: Ilustrace úpravy sestupné větve naměřeného diagramu35 

 

6.2   Vyhodnocení dat 

6.2.1   F–d diagramy – software StiCrack 

V návaznosti na korektní úpravu F–d diagramů proběhlo stanovení lomových 

parametrů zkoušeného betonu v akademickém softwaru StiCrack16, který využívá 

model efektivní trhliny (viz kapitola 2.2.3) a metodu lomové práce. Tento program 

fungující ve formě volně dostupných internetových stránek byl v rámci doktorského 

studia vytvořen Ing. Miroslavem Stiborem, Ph.D. Po vepsání daného odkazu do 

webového prohlížeče je zobrazena přehledná úvodní strana, která slouží jako tabulka 

pro zadávání nejen geometrie vyhodnocovaného tělesa. Všechny rozměry se uvádějí 

v milimetrech. Pro vlastní výpočet není rozhodující, zda uvedeme hmotnost 

v kilogramech či objemovou hmotnost vzorku (v kg/m3), protože podle hodnoty 

program automaticky rozezná patřičnou charakteristiku. Formát vstupního textového 

souboru byl podobně jako u aplikace GTDiPS tvořen záznamem času, tomu 

odpovídající hodnoty zatěžovací síly a posunu. Po vyplnění jednotlivých hodnot 

a načtení příslušného textového souboru se tlačítkem NEXT spustí výpočet, 

na základě kterého program určí hodnoty lomově-mechanických parametrů. 

 

Obr. 6.5: Úvodní stránka softwaru StiCrack  
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Výstupem je tabulka se zadanými a vypočtenými hodnotami jednotlivých 

parametrů pro daný vzorek a tomu odpovídající grafické znázornění závislosti zatížení 

a posunu – (upravený) pracovní diagram. Získaná data byla dále statisticky 

vyhodnocena v programu MS Excel. Výstupy ze softwaru StiCrack pro jednotlivá 

zkušební tělesa jsou přílohou B této práce. 

 

Obr. 6.6: Výstupní tabulka a grafy softwaru StiCrack  

Pozn.: F–d diagram na Obr. 6.6 vlevo odpovídá načtenému textovému souboru. Graf 

vpravo je účelně upravený samotným programem StiCrack. Diagramy se od sebe příliš 

neliší, protože data byla nejprve korigována v aplikaci GTDiPS. 

 

6.2.2   F–CMOD diagramy – software DKFM_BUT 

Výpočet lomově-mechanických parametrů vyplývajících z upravených F–

CMOD diagramů byl realizován v softwaru DKFM_BUT10 využívajícím lomový model 

dvojí-K (viz kapitola 2.2.4). Program byl v rámci doktorského studia vyvinut Ing. Ivanou 

Havlíkovou v aplikaci Microsoft Excel s užitím programovacího jazyka Visual Basic. 

Software umožňuje vyhodnocení dat z experimentů na jednom až třech zkušebních 

vzorcích v konfiguraci pro tříbodový ohyb tělesa s centrálním zářezem včetně získání 

případných základních statistik výstupních veličin. Vstupním parametrem pro výpočet 

kohezivní složky lomové houževnatosti při použití funkce tahového změkčení může být 

lomová energie GF (plocha pod křivkou tahového změkčení) nebo maximální otevření 

trhliny wc. Po spuštění Excelu je třeba povolit Makra a následně vyplnit požadovaná 

vstupní data vybraného modelu (žlutě označená pole viz Obr. 6.7). Samotný výpočet 

se z prostředí editoru VBA (Visual Basic for Applications) spouští pomocí klávesy F5, 

přičemž je nabídnut výběr vyhodnocení testu příslušného zkušebního tělesa. 
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Obr. 6.7: Uživatelské rozhraní softwaru DKFM_BUT v MS Excel 

 

6.3   Statistická analýza dat 

U všech sledovaných lomově-mechanických parametrů byla pro jednotlivá 

tělesa provedena základní statistická analýza pomocí aritmetického průměru x̄, 

výběrové směrodatné odchylky s a variačního koeficientu vk (COV)36. Pozornost byla 

věnována především délce efektivní trhliny ae, modulu pružnosti E, houževnatosti Gc, 

iniciační a kohezivní složce lomové houževnatosti KIc
ini a KIc

c, efektivní (resp. celkové) 

lomové houževnatosti KIc
e (resp. KIc

un), lomové energii GF a lomové práci WF. 

𝑥 =
𝑥1 + 𝑥2+. . . +𝑥𝑛

𝑛
 (6.1) 

 

𝑠 = √
1

𝑛−1
((𝑥1 − 𝑥 )2 + (𝑥2 − 𝑥 )2+. . . +(𝑥𝑛 − 𝑥 )2)   (6.2) 

kde: 

x1, x2, ..., xn – jsou hodnoty vybraných parametrů jednotlivých vzorků v dané sadě, 

n – je počet uvažovaných hodnot. 

𝑣𝑘 =
𝑠

𝑥 
 (6.3) 
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6.4   Výsledky 

Výsledkem této práce je množství statisticky analyzovaných hodnot lomově-

mechanických parametrů získaných ze zkoušek v tříbodovém ohybu prováděných 

na tělesech, které byly odebrány z betonových panelů namáhaných vysokými 

teplotami. Ostatní výsledky, jako například zatěžovací diagramy jednotlivých zkoušek 

(včetně nevyhodnotitelných), data upravená v MS Excel, výstupy z programu StiCrack 

apod., jsou součástí příloh této diplomové práce. 

6.4.1   Hodnoty lomově-mechanických parametrů určené z F–d diagramů 

V následujících tabulkách jsou shromážděny hodnoty vybraných lomově-

mechanických parametrů určených pomocí softwaru StiCrack. Jedná se o následující 

parametry: modul pružnosti E, prodloužení efektivní trhliny ae–a0, efektivní lomovou 

houževnatost KIc
e, lomovou energii GF,m resp. GF, houževnatost Gc

e a lomovou práci 

WF,m resp. WF. Jsou zde uvedeny hodnoty získané pro jednotlivá zkušební tělesa a již 

zmíněné hodnoty základních statistik. 

 

Tab. 6.1: Vybrané lomově-mechanické parametry – vyrobené trámce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol Jednotka P7 P8 P9 x̄ s v k  [%]

E GPa 52,15 38,03 42,06 44,08 7,27 16,50

a e – a 0 mm 12,62 10,09 9,69 10,80 1,59 14,71

K Ic
e

MPa·m
1/2

1,12 0,95 1,01 1,03 0,09 8,66

G F,m J·m
-2

86,74 92,51 111,00 96,75 12,67 13,10

G F J·m
-2 87,33 122,50 130,50 113,44 22,97 20,24

G c
e

J·m
-2 24,20 23,66 24,24 24,03 0,32 1,35

W F,m N·m 0,57 0,61 0,76 0,64 0,10 15,08

W F N·m 0,58 0,80 0,89 0,76 0,16 21,24

Betonové trámce, staří 28 dní
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Tab. 6.2: Vybrané lomově-mechanické parametry – trámce vyřezané z panelu P4 

 

 

Tab. 6.3: Vybrané lomově-mechanické parametry – trámce vyřezané z panelu P1 

 

 

Tab. 6.4: Vybrané lomově-mechanické parametry – trámce vyřezané z panelu P2 

 

 

Symbol Jednotka A B C D x̄ s v k  [%]

E GPa 40,53 X 34,50 35,76 36,93 3,18 8,6

a e – a 0 mm 9,26 X 4,96 9,45 7,89 2,54 32,2

K Ic
e

MPa·m
1/2

1,33 X 1,13 1,36 1,28 0,13 10,0

G F,m J·m
-2

130,20 X 140,20 161,00 143,80 15,71 10,9

G F J·m
-2

126,30 X 129,00 180,10 145,13 30,31 20,9

G c
e

J·m
-2

43,89 X 36,92 52,04 44,28 7,57 17,1

W F,m N·m 0,90 X 0,97 1,07 0,98 0,08 8,6

W F N·m 0,88 X 0,89 1,20 0,99 0,18 18,5

Betonový panel P4, 20  C (referenční)

Symbol Jednotka A B C D x̄ s v k  [%]

E GPa 9,14 12,56 16,49 16,82 13,75 3,63 26,4

a e – a 0 mm 22,98 21,47 16,40 19,72 20,14 2,83 14,0

K Ic
e

MPa·m
1/2

0,63 0,77 0,92 1,09 0,85 0,20 23,5

G F,m J·m
-2

99,06 189,00 166,30 325,20 194,89 94,90 48,7

G F J·m
-2

107,30 220,40 161,60 262,50 187,95 67,85 36,1

G c
e

J·m
-2

42,76 46,74 51,24 70,62 52,84 12,35 23,4

W F,m N·m 0,68 1,30 1,11 2,23 1,33 0,65 49,0

W F N·m 0,74 1,52 1,08 1,80 1,29 0,47 36,5

Betonový panel P1, 550  C

Symbol Jednotka A B C D x̄ s v k  [%]

E GPa 9,94 9,50 8,83 11,07 9,84 0,94 9,6

a e – a 0 mm 28,52 16,58 18,58 18,70 20,60 5,37 26,1

K Ic
e

MPa·m
1/2

1,19 0,86 0,75 0,89 0,92 0,19 20,2

G F,m J·m
-2

263,30 211,10 X 191,60 222,00 37,07 16,7

G F J·m
-2

274,40 167,70 X 197,40 213,17 55,07 25,8

G c
e

J·m
-2

141,60 77,22 X 71,49 96,77 38,93 40,2

W F,m N·m 1,81 1,49 X 1,34 1,55 0,24 15,5

W F N·m 1,88 1,19 X 1,38 1,48 0,36 24,0

Betonový panel P2, 600  C
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Tab. 6.5: Vybrané lomově-mechanické parametry – trámce vyřezané z panelu P3 

 

 

Tab. 6.6: Vybrané lomově-mechanické parametry – trámce vyřezané z panelu P7 

 

 

Tab. 6.7: Porovnání hodnot lomově-mechanických parametrů pro tělesa bez teplotního 

zatížení 

 

Symbol Jednotka A B C D x̄ s v k  [%]

E GPa 4,54 4,31 3,16 3,55 3,89 0,64 16,5

a e – a 0 mm 30,33 28,38 23,35 21,03 25,77 4,32 16,8

K Ic
e

MPa·m
1/2

1,05 0,67 0,66 0,63 0,75 0,20 26,2

G F,m J·m
-2

353,80 263,60 362,40 191,40 292,80 81,03 27,7

G F J·m
-2

459,40 381,40 181,00 240,40 315,55 127,52 40,4

G c
e

J·m
-2

243,80 104,50 139,80 112,90 150,25 64,16 42,7

W F,m N·m 2,44 1,77 2,44 1,29 1,99 0,56 28,2

W F N·m 3,17 2,56 1,22 1,62 2,14 0,89 41,3

Betonový panel P3, 800  C

Symbol Jednotka A B C D x̄ s v k  [%]

E GPa 3,15 3,29 2,13 1,29 2,46 0,94 38,2

a e – a 0 mm 17,24 21,86 30,83 21,57 22,88 5,71 25,0

K Ic
e

MPa·m
1/2

0,37 0,50 0,55 0,36 0,45 0,09 21,1

G F,m J·m
-2

X 229,00 218,40 143,60 197,00 46,55 23,6

G F J·m
-2

X 640,10 482,30 224,50 448,97 209,80 46,7

G c
e

J·m
-2

X 74,85 143,70 102,40 106,98 34,65 32,4

W F,m N·m X 1,53 1,49 1,01 1,34 0,29 21,5

W F N·m X 4,27 3,29 1,58 3,05 1,36 44,7

Betonový panel P7, 1000  C

Symbol Jednotka Trámce P4

E GPa 44,08 36,93

a e –a 0 mm 10,80 7,89

K Ic
e

MPa·m
1/2

1,03 1,28

G F,m J·m
-2

96,75 143,80

G F J·m
-2 113,44 145,13

G c
e

J·m
-2 24,03 44,28

W F,m N·m 0,64 0,98

W F N·m 0,76 0,99

Trámce 28 dní vs. trámce z panelu P4
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Obr. 6.8: Relativní hodnoty vybraných parametrů vztažené k betonovému panelu P4 

bez teplotního zatížení 

 

Z uvedených výsledků je patrné, že zvyšující se maximální nominální teploty 

v peci v rozmezí 550 až 1000 °C vedly u vyhodnocovaných zkušebních těles 

k podstatnému snížení hodnot modulu pružnosti (až o 93 % v porovnání s teplotně 

nezatíženými referenčními tělesy) a lomové houževnatosti. Naopak hodnoty 

prodloužení efektivní trhliny a lomové energie se několikanásobně zvýšily. 

 

6.4.2   Hodnoty lomově-mechanických parametrů určené z F–CMOD diagramů 

 V následujících tabulkách jsou shromážděny hodnoty vybraných lomově-

mechanických parametrů určených pomocí softwaru DKFM_BUT. Jedná se 

o následující parametry: modul pružnosti E, lomovou houževnatost KIc
un, kohezivní 

složku faktoru intenzity napětí KIc
c určenou za předpokladu bilineární funkce tahového 

změkčení a maximálního otevření trhliny wc = 0,16 mm14, iniciační složku faktoru 

intenzity napětí KIc
ini, zatížení odpovídající počátku stabilního šíření trhliny Pini 

a poměry zatížení Pini/Pmax a houževnatostí KIc
ini/KIc

un. Jsou zde uvedeny hodnoty 

získané pro jednotlivá zkušební tělesa a již zmíněné hodnoty základních statistik. 

Pozn.: Pro nominální teploty v peci 800 a 1000 °C nebylo možné pomocí modelu 

dvojí-K určit hodnoty sledovaných lomově-mechanických parametrů kromě hodnot 

modulu pružnosti a lomové houževnatosti. 
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Tab. 6.8: Vybrané lomově-mechanické parametry – vyrobené trámce 

 

 

Tab. 6.9: Vybrané lomově-mechanické parametry – trámce vyřezané z panelu P4 

 

 

Tab. 6.10: Vybrané lomově-mechanické parametry – trámce vyřezané z panelu P1 

 

 

 

 

Symbol Jednotka P7 P8 P9 x̄ s v k  [%]

E GPa 25,1 19,6 20,5 21,73 2,93 13,47

K Ic
un

MPa·m
1/2 1,037 0,834 0,903 0,925 0,103 11,19

K Ic
c

MPa·m
1/2 0,616 0,404 0,415 0,478 0,119 24,90

K Ic
ini

MPa·m
1/2 0,422 0,429 0,489 0,446 0,037 8,23

P ini N 2672,3 2696,0 3206,5 2858,3 301,86 10,56

P ini /P max - 0,524 0,588 0,625 0,579 0,051 8,83

K Ic
ini

/K Ic
un

- 0,407 0,515 0,541 0,487 0,071 14,63

Betonové trámce, staří 28 dní

Symbol Jednotka A B C D x̄ s v k  [%]

E GPa 19,7 X 29,3 26,2 25,04 4,89 19,5

K Ic
un

MPa·m
1/2 1,133 X 1,065 1,198 1,132 0,067 5,9

K Ic
c

MPa·m
1/2 0,301 X 0,331 0,377 0,337 0,038 11,3

K Ic
ini

MPa·m
1/2 0,831 X 0,734 0,821 0,795 0,054 6,7

P ini N 4602,3 X 4059,9 4313,8 4325,3 271,4 6,3

P ini /P max - 0,796 X 0,757 0,772 0,775 0,020 2,5

K Ic
ini

/K Ic
un

- 0,734 X 0,689 0,685 0,703 0,027 3,9

Betonový panel P4, 20  C (referenční)

Symbol Jednotka A B C D x̄ s v k  [%]

E GPa X 11,1 17,6 17,3 15,31 3,65 23,9

K Ic
un

MPa·m
1/2 X 0,780 1,005 1,168 0,984 0,195 19,8

K Ic
c

MPa·m
1/2 X X 0,934 1,007 0,970 0,051 5,3

K Ic
ini

MPa·m
1/2 X X 0,071 0,162 0,116 0,064 55,2

P ini N X X 370,2 877,6 623,9 358,8 57,5

P ini /P max - X X 0,123 0,260 0,192 0,097 50,5

K Ic
ini

/K Ic
un

- X X 0,071 0,138 0,104 0,048 45,9

Betonový panel P1, 550  C
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Tab. 6.11: Vybrané lomově-mechanické parametry – trámce vyřezané z panelu P2 

 

 

Tab. 6.12: Vybrané lomově-mechanické parametry – trámce vyřezané z panelu P3 

 

 

Tab. 6.13: Vybrané lomově-mechanické parametry – trámce vyřezané z panelu P7 

 

 

 

 

Symbol Jednotka A B C D x̄ s v k  [%]

E GPa 8,0 11,4 8,4 8,2 8,97 1,60 17,8

K Ic
un

MPa·m
1/2 1,087 0,948 0,689 0,799 0,881 0,174 19,7

K Ic
c

MPa·m
1/2 0,994 0,812 X 0,643 0,816 0,176 21,5

K Ic
ini

MPa·m
1/2 0,093 0,137 X 0,156 0,128 0,032 25,1

P ini N 507,4 775,7 X 870,0 717,7 188,1 26,2

P ini /P max - 0,189 0,251 X 0,294 0,245 0,053 21,7

K Ic
ini

/K Ic
un

- 0,085 0,144 X 0,195 0,141 0,055 38,7

Betonový panel P2, 600  C

Symbol Jednotka A B C D x̄ s v k  [%]

E GPa 6,6 3,7 4,9 3,1 4,56 1,53 33,5

K Ic
un

MPa·m
1/2 1,206 0,407 0,874 0,571 0,765 0,352 46,1

K Ic
c

MPa·m
1/2 X X X X X X X

K Ic
ini

MPa·m
1/2 X X X X X X X

P ini N X X X X X X X

P ini /P max - X X X X X X X

K Ic
ini

/K Ic
un

- X X X X X X X

Betonový panel P3, 800  C

Symbol Jednotka A B C D x̄ s v k  [%]

E GPa 3,2 2,7 1,6 1,3 2,19 0,89 40,8

K Ic
un

MPa·m
1/2 0,445 0,437 0,468 0,370 0,430 0,042 9,8

K Ic
c

MPa·m
1/2 X X X X X X X

K Ic
ini

MPa·m
1/2 X X X X X X X

P ini N X X X X X X X

P ini /P max - X X X X X X X

K Ic
ini

/K Ic
un

- X X X X X X X

Betonový panel P7, 1000  C
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Tab. 6.14: Porovnání hodnot lomově-mechanických parametrů pro tělesa bez 

teplotního zatížení 

 

 

 

Obr. 6.9: Relativní hodnoty vybraných parametrů vztažené k betonovému panelu P4 

bez teplotního zatížení 

 

Z uvedených výsledků je patrné, že zvyšující se maximální nominální teploty 

v peci v rozmezí 550 až 1000 °C vedly u vyhodnocovaných zkušebních těles 

k podstatnému snížení hodnot modulu pružnosti a celkové lomové houževnatosti. 

 

 

Symbol Jednotka Trámce P4

E GPa 21,73 25,04

K Ic
un

MPa·m
1/2 0,925 1,132

K Ic
c

MPa·m
1/2 0,478 0,337

K Ic
ini

MPa·m
1/2 0,446 0,795

P ini N 2858,3 4325,3

P ini /P max - 0,579 0,775

K Ic
ini

/K Ic
un

- 0,487 0,703

Trámce 28 dní vs. trámce z panelu P4
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7   Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala studiem vlivu vysokých teplot a jejich 

negativním dopadem na lomově-mechanické vlastnosti betonu. Za tímto účelem byl 

v práci popsán detailní postup vyhodnocení lomově-mechanických parametrů 

získaných z lomových zkoušek v tříbodovém ohybu prováděných na tělesech 

s koncentrátorem napětí. Tato tělesa byla odebrána z betonových panelů, které byly 

vystaveny vysokým teplotám (požáru). Veškeré naměřené zatěžovací diagramy (F–d 

a F–CMOD) byly nejprve náležitě korigovány v programu MS Excel a aplikaci GTDiPS. 

Vybrané lomově-mechanické parametry byly následně vyhodnoceny za pomoci 

softwarů StiCrack a DKFM_BUT, které využívají nelineárních lomových modelů. 

V práci jsou uvedeny a porovnány výsledné hodnoty především těchto stěžejních 

parametrů: modulu pružnosti, délky efektivní trhliny, kohezivní a iniciační složky faktoru 

intenzity napětí, lomové houževnatosti, lomové energie a lomové práce. Hodnoty 

lomově-mechanických parametrů získané pro jednotlivá zkušební tělesa byly též 

podrobeny základní statistické analýze.  

V softwaru ATENA-GiD byly sestaveny modely, které sloužily k simulaci 

provedených požárních experimentů. Ukázalo se, že numerická aproximace požárního 

zatížení je poměrně široká a prozatím poněkud neprozkoumaná oblast, ale přesto jsou 

získané výsledky účelné pro realistické numerické modelování odezvy betonových 

konstrukcí zatížených či poškozených požárem. 

Zvyšující se teploty v rozmezí 550 až 1000 °C vedly u vyhodnocovaných 

zkušebních těles k podstatnému snížení hodnot modulu pružnosti a lomové 

houževnatosti, naopak hodnoty prodloužení efektivní trhliny a lomové energie se 

několikanásobně zvýšily. Z výsledků uvedených v této diplomové práci je patrné, 

že působení vysokých teplot má značný negativní vliv na strukturu, kvalitu 

a spolehlivost betonu, a že je nezbytné tuto skutečnost při navrhování konstrukcí 

uvážit. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Zkratky 

AdMaS  Advanced Materials, Structures and Technologies 

(Výzkumné centrum Vysokého učení technického v Brně) 

BUT   Brno University of Technology (Vysoké učení technické v Brně) 

CSH   Calcium Silicate Hydrate gel 

DKFM   Lomový model dvojí-K (Double-K Fracture Model) 

LELM   Lineární elastická lomová mechanika 

MKP   metoda konečných prvků 

VBA   Visual Basic for Applications 

Symboly 

a    délka trhliny 

a0    délka iniciačního zářezu 

ac    kritická délka trhliny 

ae    délka efektivní trhliny 

Alig   plocha ligamentu (plocha průřezu oslabená zářezem) 

B   šířka tělesa  

CMOD  velikost otevření ústí trhliny 

d    posun (průhyb uprostřed rozpětí)  

D    výška tělesa 

di    průhyb odpovídající zatížení Pi 

dPmax   průhyb odpovídající maximálnímu zatížení 

E   Youngův modul pružnosti  

Eʹ = E   modul pružnosti pro případ úlohy rovinné napjatosti 

Eʹ = E (1 - ν2) modul pružnosti pro případ úlohy rovinné deformace 

F    síla 

F–CMOD   síla–otevření ústí trhliny 

F–d    síla–posun 
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ft    tahová pevnost  

F(U,V)   Greenova funkce 

G   hnací síla trhliny  

Gc.    houževnatost 

GIc   houževnatost (pro zatěžovací mód I) 

GII   houževnatost (pro zatěžovací mód II) 

GIIIc   houževnatost (pro zatěžovací mód III) 

GF    lomová energie 

H0   tloušťka břitů držáku svorky extenzometru 

K   faktor intenzity napětí 

Kc    lomová houževnatost 

KIc   lomová houževnatost (pro zatěžovací mód I) 

KIIc   lomová houževnatost (pro zatěžovací mód II) 

KIIIc   lomová houževnatost (pro zatěžovací mód III) 

KI
C    faktor intenzity napětí od působení kohezivních sil 

KIc
c   kohezivní složka lomové houževnatosti 

KIc
e    efektivní lomová houževnatost 

KIc
ini    iniciační složka lomové houževnatosti  

KI
P    faktor intenzity napětí od vnějšího zatížení  

KIc
un    celková lomová houževnatost 

L    délka tělesa 

lp   délka lomové procesní zóny 

Mmax    maximální ohybový moment od vnějšího zatížení a vlastní tíhy 

n    počet uvažovaných hodnot 

Pi    zatížení představující bod z lineárního úseku diagramu 

Pmax    maximální hodnota zatížení 

q    vlastní tíha tělesa 

r    vzdálenost od vrcholu trhliny 

s   výběrová směrodatná odchylka 
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S    vzdálenost podpor (rozpětí) 

t    čas 

vk (COV)  variační koeficient 

w    otevření trhliny 

W    energie potřebná k šíření trhliny 

wc   maximální otevření trhliny 

Wcelk    celková mechanická práce energie soustavy  

WF    lomová práce 

Wo   průřezový modul 

x̄   aritmetický průměr 

x0   první dimenze v aplikaci GTDiPS 

x1   druhá dimenze v aplikaci GTDiPS 

XC3   označení stupně vlivu prostředí 

xn    hodnoty vybraných parametrů jednotlivých vzorků 

Y(x)    funkce geometrie 

𝑌√𝑎    výraz vyjadřující oslabení průřezu způsobené přítomností zářezu 

α    relativní délka trhliny 

γ   měrná povrchová energie 

δ   deformace 

θ    polární úhel od kořene trhliny 

Θg    teplota plynů 

π    potencionální energie tělesa 

σ    pole napětí 

σij    jednotlivé složky pole napětí 

σmax    tahové napětí v krajních vláknech 

σ(U)    funkce rozložení kohezivního napětí  

σ(w)   funkce tahového změkčení  

σxx    normálové napětí 

τxy   smykové napětí 
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A   Naměřené/upravené F–d a F–CMOD diagramy 

 

A.1   Úprava F–d diagramů 

A.1.1   Trámce, staří 28 dní 
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A.1.2   Trámce odebrané z betonových panelů 
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A.2   Úprava F–CMOD diagramů 

A.2.1   Trámce, staří 28 dní 
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A.2.2   Trámce odebrané z betonových panelů 
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B   Výstupní data ze softwaru StiCrack (F–d diagramy) 

B.1   Zkušební trámce (P7, P8, P9), stáří 28 dní 
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B.2   Trámce odebrané z panelů po požárních experimentech 

 

B.2.1   Trámce A, C, D z referenčního betonového panelu P4 (20  C) 
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B.2.2   Trámce A–D z betonového panelu P1 (550  C) 
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B.2.3   Trámce A–D z betonového panelu P2 (600  C) 
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B.2.4   Trámce A–D z betonového panelu P3 (800  C) 
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B.2.5   Trámce A–D z betonového panelu P7 (1000  C) 
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C   Vstupní data – software DFKM_BUT (F–CMOD diagramy) 

 

C.1   Zkušební trámce (P7, P8, P9), stáří 28 dní 

 

 

C.2   Trámce odebrané z panelů po požárních experimentech 

 

Veličina Symbol Jednotka P7 P8 P9

Výška D mm 99,69 100,22 100,31

Šířka B mm 98,49 97,12 100,36

Rozpětí S mm 300,00 300,00 300,00

Délka L mm 400,16 400,33 400,99

Hloubka zářezu a 0 mm 32,59 32,87 32,54

Poměr a 0 /D - 0,327 0,328 0,324

Hmotnost m kg 8,94 8,95 9,09

Tloušťka břitů H 0 mm 1,97 2,12 2,04

Zatížení z lineární části P i N 2066,91 2226,47 2222,67

CMOD  pro P i CMOD i mm 0,0092 0,0129 0,0117

Maximální zatížení P max N 5099,54 4585,93 5129,97

CMOD  pro P max CMOD c mm 0,0370 0,0342 0,0355

Pevnost v tlaku f c MPa 55,40 53,70 51,50

P4_20 Symbol Jednotka A B C D

Výška D mm 100,28 100,11 98,45 99,11

Šířka B mm 101,18 100,31 101,32 99,69

Rozpětí S mm 365,00 365,00 365,00 365,00

Délka L mm 396,00 395,33 390,00 392,67

Hloubka zářezu a 0 mm 31,82 31,62 30,26 32,20

Poměr a 0 /D - 0,317 0,316 0,307 0,325

Hmotnost m kg 9,10 8,99 8,81 8,78

Tloušťka břitů H 0 mm 2,75 3,35 3,45 2,93

Zatížení z lineární části P i N 2041,77 x 2052,43 2031,62

CMOD  pro P i CMOD i mm 0,0131 x 0,0087 0,0105

Maximální zatížení P max N 5781,18 x 5360,25 5587,27

CMOD  pro P max CMOD c mm 0,0433 x 0,0270 0,0363

Pevnost v tlaku f c MPa 54,00 54,00 54,00 54,00
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P1_550 Symbol Jednotka A B C D

Výška D mm 100,25 100,90 98,65 100,25

Šířka B mm 99,71 100,45 100,74 101,06

Rozpětí S mm 365,00 365,00 365,00 365,00

Délka L mm 397,33 398,33 394,50 394,83

Hloubka zářezu a 0 mm 31,08 32,31 32,43 32,48

Poměr a 0 /D - 0,310 0,320 0,329 0,324

Hmotnost m kg 8,75 8,89 8,63 8,81

Tloušťka břitů H 0 mm 3,36 3,15 3,24 3,07

Zatížení z lineární části P i N 200,88 202,07 200,40 208,22

CMOD  pro P i CMOD i mm 0,0028 0,0024 0,0016 0,0016

Maximální zatížení P max N 1778,92 2256,47 3001,62 3369,32

CMOD  pro P max CMOD c mm 0,0996 0,0847 0,0659 0,0820

Pevnost v tlaku f c MPa 48,40 48,40 48,40 48,40

P2_600 Symbol Jednotka A B C D

Výška D mm 101,48 100,38 101,05 101,83

Šířka B mm 100,24 102,64 100,49 101,18

Rozpětí S mm 365,00 365,00 365,00 365,00

Délka L mm 399,17 399,33 400,17 400,17

Hloubka zářezu a 0 mm 33,03 31,47 32,88 32,86

Poměr a 0 /D - 0,325 0,314 0,325 0,323

Hmotnost m kg 9,01 9,13 9,01 9,14

Tloušťka břitů H 0 mm 3,00 3,69 3,03 3,10

Zatížení z lineární části P i N 204,39 200,72 502,65 505,70

CMOD  pro P i CMOD i mm 0,0034 0,0022 0,0080 0,0080

Maximální zatížení P max N 2688,84 3088,96 2419,26 2954,93

CMOD  pro P max CMOD c mm 0,1841 0,0946 0,0860 0,1005

Pevnost v tlaku f c MPa 44,00 44,00 44,00 44,00
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P3_800 Symbol Jednotka A B C D

Výška D mm 99,65 100,22 100,73 99,79

Šířka B mm 100,78 100,15 99,76 99,76

Rozpětí S mm 365,00 365,00 365,00 365,00

Délka L mm 399,05 398,33 400,17 399,00

Hloubka zářezu a 0 mm 31,27 33,14 33,14 32,41

Poměr a 0 /D - 0,314 0,331 0,329 0,325

Hmotnost m kg 8,92 8,90 8,95 8,84

Tloušťka břitů H 0 mm 3,28 2,98 3,00 3,22

Zatížení z lineární části P i N 302,94 301,30 304,77 300,91

CMOD  pro P i CMOD i mm 0,0059 0,0113 0,0084 0,0132

Maximální zatížení P max N 2224,44 1425,08 1754,52 1800,91

CMOD  pro P max CMOD c mm 0,2938 0,1113 0,2672 0,2032

Pevnost v tlaku f c MPa 45,10 45,10 45,10 45,10

P7_1000 Symbol Jednotka A B C D

Výška D mm 101,52 100,96 100,59 99,80

Šířka B mm 100,59 98,51 100,28 102,31

Rozpětí S mm 365,00 365,00 365,00 365,00

Délka L mm 403,17 401,50 409,50 409,17

Hloubka zářezu a 0 mm 33,50 33,22 32,66 31,14

Poměr a 0 /D - 0,330 0,329 0,325 0,312

Hmotnost m kg 8,98 8,71 9,00 9,11

Tloušťka břitů H 0 mm 3,39 3,30 3,49 3,73

Zatížení z lineární části P i N 200,10 203,10 204,94 201,45

CMOD  pro P i CMOD i mm 0,0085 0,0105 0,0171 0,0194

Maximální zatížení P max N 1215,10 1363,92 1100,66 1068,80

CMOD  pro P max CMOD c mm 0,1730 0,1816 0,3946 0,3379

Pevnost v tlaku f c MPa 35,70 35,70 35,70 35,70


