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Kotevní oblasti dodatečně předepjatých betonových konstrukcí zajišťují 

přenesení síly z předpínacích kabelů do betonu. V současné stavební praxi 

je spolehlivost těchto systémů ověřena certifikací pomocí zatěžovacích 

zkoušek kotevních prvků. Tyto zkoušky mohou být doplněny numerickou 

simulací, která nabízí racionální vysvětlení chování pozorovaného při expe-

rimentech a umožňuje hodnotit citlivost parametrů návrhu. Kombinace 

experimentálních a numerických metod v rámci výzkumu a vývoje kotev-

ních oblastí je cestou ke zvýšení jejich hospodárného a bezpečného návr-

hu. ❚ Anchorage regions for post-tensioned concrete structures are 

designed to transfer high forces from prestressing tendons to concrete. In 

the current practice, the safety of such systems is ensured by certification 

process, which is based on experimental verification. Such physical tests 

can be supplemented by numerical simulations, which offer a rational 

explanation of the observed behaviour and reveal the sensitivity to design 

parameters. The combination of experimental and numerical methods 

increases the economy of the development process and improves the 

product safety. 

Kotevní prvky jsou důležitou součástí systému předepjatých 

konstrukcí neboť zajišťují bezpečný přenos síly z předpína-

cích kabelů do betonu. Příklad detailního provedení kotevní 

oblasti je ukázán na obr. 1. 

Chování kotevní oblasti je ovlivněno působením řady vli-

vů, jako je víceosý stav napětí v betonu, spolupůsobení liti-

nového kotevního tělesa, uspořádání výztuže ad. Vzhledem 

ke složitosti těchto vlivů se ověření návrhu obvykle provádí 

experimentálně pomocí speciálně navržených zkušebních 

těles. Certifikace kotevních prvků je založena na zatěžova-

cích zkouškách a je podmínkou pro jejich použití v praxi. 

Každé v praxi používané kotevní provedení, které je ozna-

čeno jako certifikovaný kotevní prvek, předchází nákladná 

vývojová fáze, během níž se zkoušejí použité materiály a jed-

notlivé prvky. Konečné řešení se ověřuje na speciálně navr-

žených zkušebních tělesech kotevních oblastí. Při tom se 

často vyskytne otázka citlivosti návrhu na hodnoty různých 

parametrů a navrhuje se parametrická studie pro jejich sta-

novení. Takovým parametrem může být pevnost betonu, mi-

nimální vzdálenost kotvy od okraje konstrukce nebo vzdále-

nost kotev. Experimentální provedení takových studií je však 

velmi nákladné a v tomto případě není příliš efektivním ná-

strojem. Jako vhodnější se jeví použití numerické simula-

ce pomocí dostupných komerčních programů jako doplněk 

k experimentálnímu vyšetřování. Numerické modely se nej-

dříve musí experimentálně ověřit a po té je lze použít pro si-

mulaci případů, které nejsou zkoušeny experimentálně. Tak-

to je možno na základě výpočtů stanovit rozsah platnosti pa-

rametrů kotevních prvků. Je možno vyloučit zkoušky těles, 

u kterých lze očekávat, že nevyhoví požadavkům certifikace 

a zaměřit se pouze na přípustná řešení. Jedna z předností si-

mulace je i možnost řešení případů, které jsou experimentál-

ně těžko proveditelné, na příklad pro velké rozměry nebo síly, 

které převyšují kapacitu experimentálního zařízení.

V praxi jsou též k dispozici zjednodušené empirické mo-

dely pro výpočet, které však nedostatečně vystihují interak-

ci jednotlivých součástí kotevní oblasti, zejména deforma-

ce, a poskytují proto jen částečné odpovědi na otázky slo-

žitého chování.

Tento článek je informací o nedávném výzkumném a vý-

vojovém projektu společnosti VSL International Ltd., do-

davatele speciální technologie pro dodatečně předpínané 

konstrukce, pro který byla použita kombinace experimen-

tů a numerických výpočtů pro ověření návrhu nových kotev-

ních systémů. Řešení probíhalo ve spolupráci se společnos-

tí Červenka Consulting, která prováděla numerické výpočty, 

laboratoří Technické univerzity v Mnichově a zkušebny MPA 

Stuttgart, kde probíhaly zkoušky.

EXPERIMENTY

Cílem této skupiny zkoušek bylo ověření kotevních těles pro 

kabely s 22 a 37 prameny pro betony s krychelnou pevnos-

tí 30 a 50 MPa. Konstrukce kotevní oblasti obsahuje stan-

dardní litinová kotevní tělesa, příčnou výztuž (spirály a třmín-

ky) a pomocné podélné pruty. Zkoušky obsahovaly též nomi-

nálně identická zkušební tělesa, což v jisté míře umožnilo zo-

hlednit náhodné vlivy. Zkoušky byly provedeny v souladu se 

směrnicí [1]. Zkušební prvky byly navrženy pro mezní před-

pínací sílu Fpk a cílovou pevnost betonu. Uspořádání zkouš-

ky je ukázáno na obr. 2.

Hlavním výsledkem zkoušky je dosažená maximální síla, 

která pro splnění podmínky certifikace musí být větší než 

1,1 Fpk. Zkoušky dále poskytly informace o trhlinách a po-

měrném přetvoření na povrchu těles. Tato data byla násled-

ně využita pro ověření numerického modelu, jak bude po-

psáno dále.

NUMERICKÝ MODEL A JEHO OVĚŘENÍ

Výpočet byl proveden komerčně dostupným programem 

ATENA. Geometrie modelu a jeho součástí byla zjednodu-

šena tak, aby nedošlo k významným chybám a odlišnos-

tem od skutečnosti. Jako příklad je uveden model tělesa 

GC6-37/50 (37 pramenů, beton 50 MPa). Model využívá sy-

metrie podle dvou vzájemně kolmých svislých rovin, čímž se 

jeho velikost redukuje na čtvrtinu (obr. 3). 

Model sestává z částí (makroelementů): beton, litinové ko-

tevní těleso, kotevní hlava a prutová výztuž. Kontakty mezi 

kovovými plochami a betonem jsou opatřeny přechodovými 

prvky a pro výztuž je uvažován přechodový prvek pro sou-

držnost. Přechodové prvky ocel-beton zohledňují vzájemný 

pokluz ploch v závislosti na suchém tření, u výztuže podle 

zákonů platných pro chování v soudržnosti. Výztuž spirály je 

aproximována prstenci, třmínky jsou modelovány pruty. 

Výztuž (spirála a třmínky) zde zajišťuje víceosý stav napja-

tosti betonu ve vysoce namáhané oblasti kotvy a její správ-

ný model je podstatný pro úspěšnou numerickou simulaci 

zkoušky. Materiálové vlastnosti betonu jsou u zkoušek ově-

řeny pouze krychelnou pevností. Proto se u simulace vychá-
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zelo z tohoto údaje a všechny ostatní vlastnosti betonu, jako 

tahová pevnost, modul pružnosti a lomová energie, byly od-

vozeny z krychelné pevnosti pomocí normových vztahů po-

užitých v programu (podle modelové normy CEB-FIP).

Pro síť konečných prvků v betonu byl použit čtyřstěn se 

čtyřmi uzlovými body a jedním integračním bodem. Roz-

měr prvku v horní oblasti tělesa, kde dochází k porušení, byl 

25 mm a zvětšoval se postupně směrem dolu na 80 mm. 

Bylo vyzkoušeno několik sítí, z nichž byla zvolena konečná 

verze dávající objektivní výsledky, kdy další zhušťování ne-

přinášelo podstatné zlepšení.

Zaoblené tvary litinového kotevního tělesa byly aproximo-

vány ploškami se třemi rovinami na čtvrt kruhu vnitřního ot-

voru pro kabel. Pro materiál litiny byly uvažovány měřené 

hodnoty E = 110 000 MPa, fy = 250 MPa a pro výztužné pru-

ty E = 210 000 MPa, fy = 500 MPa.

Pro beton byl ve výpočtu použit materiálový model ATENA 

s kombinací plasticity a lomové mechaniky. V něm je taho-

vé chování betonu založeno na modelu rozetřených trhlin, 

pásu trhlin a lomové energii. Chování v tlaku je modelováno 

teorií plastického tečení se zpevněním a změkčením a funk-

cí porušení zahrnující účinek zvýšení pevnosti při víceosém 

tlaku. Tento materiálový model je podrobně popsán v publi-

kaci [2]. Jeho experimentální ověření bylo prokázáno četný-

mi studiemi, na příklad v soutěži organizované profesorem 

Marti na ETH v Curichu [3].

Výsledky numerické simulace poskytly podrobné údaje 

o chování tělesa v průběhu simulace zkoušky: únosnost, tu-

host, poškození trhlinami, plastickou deformací apod. Nej-

Obr 1 Kotevní prvky typu GC6-27 na stavbě Pyeongtaek LNG, Korea 

❚ Fig. 1 Anchoring type GC6-27 at construction site Pyeongtaek 

LNG, Korea 

Obr. 2 Uspořádání zatěžovací zkoušky ❚ Fig. 2 Test set-up of 

anchoring specimen

Obr. 3 Výpočetní model zkušebního prvku GC6-37/50 ❚ 

Fig. 3 Numerical model of specimen GC6-37/50

Obr. 4 Diagram zatížení-posun pro těleso GC6-37/50 

❚ Fig. 4 Load-displacement diagram of specimen GC6-37/50

Obr. 5 Obrazy trhlin ve výpočtu a v experimentu při dosažení 

maximální síly ❚ Fig. 5 Crack pattern in simulation and experiment 

at maximum load
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zajímavějším výsledkem je diagram závislosti zatížení-po-

sun, jehož příklad je ukázán na obr. 4 pro kotevní těleso 

GC6-37/50.

Tvar křivky diagramu odráží průběh postupného poškozo-

vání tělesa a typ porušení. Výpočet poskytuje podrobné in-

formace o rozvoji trhlin uvnitř i na povrchu. Při tom byla zjiš-

těna velmi dobrá shoda s trhlinami pozorovanými na zku-

šebních prvcích (obr. 5). 

Stav napjatosti v betonu na obr. 6 ukazuje, že při dosažení 

maximální síly hodnoty napětí v oblasti sevřené příčnou vý-

ztuží mnohonásobně převyšují hodnotu jednoosé pevnos-

ti 50 MPa a jsou se v rozsahu 100 až 200 MPa. Tento jev je 

hlavním zdrojem nosné funkce kotevní oblasti.

Napjatost litinového kotevního tělesa při dosažení maxi-

mální síly je ukázána na obr. 7. Není však kritickým prvkem 

systému. 

Uvedený příklad dokresluje šíři výsledků numerické simu-

lace, které pomáhají vysvětlit funkci zvolených konstrukč-

ních řešení.

Experimentální data byla též využita pro stanovení para-

metru přetvárných vlastností betonu v sevřené oblasti, který 

má podstatný vliv na maximální sílu kotevního tělesa. Ten-

to parametr, označený v konstitutivním modelu ATENA jako 

β, má vliv na objemové změny materiálu při plastické změ-

ně tvaru [2]. 

Obecně je z experimentů známo, že v heterogenních ma-

teriálech, jako je beton, jsou plastické deformace doprová-

zeny zvětšením objemu. Kvantitativní hodnoty tohoto jevu 

však nejsou z dostupných pramenů známy. Tento jev má 

vliv na napjatost oblasti sevřené spirálou a třmínky (obr. 6). 

Zvětšení objemu má za následek zvýšení tlakových napětí, 

což zase zvyšuje pevnost betonu. Z provedené parametric-

ké studie na toto téma vyšla jako optimální hodnota β = 0,5, 

která byla použita u dalších výpočtů.

Přehled maximálních sil všech simulací v tab. 1 a jejich po-

rovnání s výsledky experimentů ukazuje velmi dobrou prů-

měrnou shodu. Je třeba zdůraznit, že výsledky byly dosaže-

ny při použití základních materiálových parametrů odvoze-

ných z krychelné pevnosti. Jediným parametrem, který byl 

kalibrován, byl parametr β. 

Experimentálně ověřený numerický model byl následně 

využit jako nástroj pro optimalizaci vyztužení kotevních ob-

lastí. Numerický model je též vhodný pro posouzení vel-

kých těles, jejichž únosnost přesahuje kapacitu zatěžova-

cích strojů v laboratoři, jiné tvary kotevních těles (obdélníko-

vé tvary místo čtvercových) apod. 

OPTIMALIZACE NÁVRHU NUMERICKOU SIMULACÍ

Malé změny uspořádání výztuže v kotevní oblasti mohou 

vést ke zvýšení únosnosti a lepšímu řešení. Takto byla moti-

vována parametrická studie kotev 6-22/24 s nízkou pevnos-

tí betonu, které nevyhoví podmínkám pro certifikaci. Otáz-

kou bylo, zda se nižší pevnost nedá kompenzovat zvětšením 

profilu příčné výztuže spirály. 

Byly simulovány zkoušky se třemi různými profily spirály 16, 

18 a 20 mm. Výsledky jsou ukázány na obr. 8 a v tab. 2. 

Obr. 6 Napjatost sevřené kotevní oblasti při 

dosažení maximální síly 

❚ Fig. 6 Stress state of confined concrete at 

maximum load

Obr. 7 Napjatost litinového kotevního tělesa 

při dosažení maximální síly 

❚ Fig. 7 Stress state of casting at maximum 

load

Obr. 8 Diagram síla-posun pro tři profily 

spirály ❚ Fig. 8 Load-displacement 

diagrams for various spiral profiles

Literatura:

[1] Guideline for European Technical 

Approval of Post-Tensioning Kits for 

Prestressing of Structures (EOTA, 

2002–06)

[2] Červenka J., Papanikolau V. K.: 

Three dimensional combined fractu-

re–plastic material model for concrete. 

Int. Journal of Plasticity, Elsevier, 2008

[3] Jaeger T., Marti P.: Reinforced 

Concrete Slab Shear Prediction 

Competition: Entries and Discussion, 

ACI Structural Journal, May/June 2009

6

8

7

concrete compressive stress

compressive stress plastic strain

plastic strains stress in bars

-2.700E+02

-2.500E+02

-2.250E+02

-2.000E+02

-1.750E+02

-1.500E+02

-1.250E+02

-1.000E+02

-7.500E+01

-5.000E+01

-2.500E+01

0.000E+00

-7.281E+02

-7.000E+02

-6.300E+02

-5.600E+02

-4.900E+02

-4.200E+02

-3.500E+02

-2.800E+02

-2.100E+02

-1.400E+02

-7.000E+01

0.000E+00

7.260E+01

0.000E+00

2.000E-03

4.000E-03

6.000E-03

8.000E-03

1.000E-02

1.200E-02

1.400E-02

1.600E-02

1.800E-02

2.000E-02

2.126E-02

-1.500E-02

-1.400E-02

-1.300E-02

-1.200E-02

-1.100E-02

-1.000E-02

-9.000E-03

-8.000E-03

-7.000E-03

-6.000E-03

-5.000E-03

-4.000E-03

-3.000E-03

-2.000E-03

-1.000E-03

0.000E+00

-4.663E+02

-4.250E+02

-3.400E+02

-2.550E+02

-1.700E+02

-8.500E+01

0.000E+00

8.500E+01

1.700E+02

2.550E+02

3.400E+02

4.250E+02

5.000E+02



3 72 / 2 0 1 1  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e 

V Ě D A  A  V Ý Z K U M  ❚

Výsledky prokázaly, že zvětšení profilu výztuže má jen ma-

lý vliv na zvýšení pevnosti. Žádný profil nezvýšil únosnost 

na hodnotu požadované minimální únosnosti pro tento typ 

kotvy Fmin = 6 752 kN. Studie prokázala, že zvětšení profilu 

výztuže není vhodným řešením pro kompenzaci nízké pev-

nosti betonu kotevní oblasti. V důsledku těchto poznatků by-

la pro tento typ kotvy stanovena minimální krychelná pev-

nost betonu 30 MPa.

ZÁVĚR

Zatěžovací zkoušky kotevních systémů mohou být doplně-

ny numerickou simulací založenou na nelineárním výpočtu 

metodou konečných prvků a vhodných materiálových mo-

delech. Pomocí numerických modelů lze efektivně popsat 

složitou mechaniku spolupůsobení betonu a výztuže kotevní 

oblasti, v níž je zvýšení pevnosti v důsledku sevření hlavním 

zdrojem nosné kapacity. Numerické modely pomáhají lepší-

mu pochopení procesu porušení a lepší interpretaci výsled-

ků zkoušek. Pro spolehlivou předpověď skutečného chování 

musí být experimentálně ověřeny. Parametrické studie pod-

porované numerickou simulací nohou upřesnit citlivost únos-

nosti kotevních řešení na různé parametry návrhu a uspořá-

dání výztuže.

Numerická simulace se ukazuje jako účinný nástroj pro 

vývoj kotevních technologií a pro návrh certifikačních zkou-

šek. Může být též využita pro řešení specifických problémů 

v průběhu realizace staveb, požadavků na modifikaci návrhu 

kotevních oblastí a pro případy vybočující z běžné praxe. 

V článku byly využity metodika a výsledky z projektu P105/10/1156, 

COMOCOS podporovaného agenturou GAČŘ. 
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Tab. 1 Přehled výsledků ❚ Tab. 1 Summary of results

Těleso
Experiment

PExp [kN]
ATENA
PAT [kN]

Poměr
PAT 

/PExp

6-22/30 7 354 7 160 0,974

6-22/50 7 517 7 320 0,974

6-37/30 11 112 11 500 1,035

6-37/50 11 334 11 340 1,001

Průměr 0,996

Tab. 2 Maximální síly pro různé profily spirály ❚ Tab. 2 Maximum 

forces for different spiral profiles

Těleso
Průměr spirály 

[mm]

Maximální síla 

[kN]

GC 6-22/24 R16 16 5 680

GC 6-22/24 R18 18 6 012

GC 6-22/24 R20 20 6 228




