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7 4 B E T O N  •  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  ❚ 1 / 2 0 1 2

V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

Michal Drahorád, Marek Foglar, Pavel Veselý, 

Stanislav Smiřinský

Dynamický faktor nárůstu pevnosti betonu (dynamic increase factor = DIF) 

se užívá pro popis vlivu rychlosti zatěžování na tlakovou i tahovou pevnost 

betonu. Pro obyčejný beton byl již faktor nárůstu pevnosti zkoumán a byly 

definovány teoretické vztahy pro jeho určení (viz např. Model Code 1990). 

DIF se využívá hlavně při modelování nárazů, výbuchů a jiných extrémních 

zatížení betonu. Článek popisuje možnosti zkrácení doby trvání zkoušek 

vláknobetonových vzorků na  základě znalosti DIF pevnosti betonu při 

tahovém i tlakovém zatížení na základě experimentálních měření. ❚ The 

dynamic increase factor (DIF) is used for quantifying the effect of strain rate 

on both compressive and tensile strength of concrete and is incorporated 

in the Model Code 1990. The DIF is mostly used in modeling of fast 

dynamic phenomena like blast and impact or other extreme loadings. The 

paper describes the way of accelerating load tests of FRC specimens 

based on the knowledge of DIF in compressive and tensile loading of 

concrete.

Zkoušky trámců z vláknobetonu (FRC) v  tahu za ohybu se 

v  současné době obvykle provádějí podle [7], a  to čtyřbo-

dovým ohybem řízeným deformací vzorku ve středu rozpětí 

při rychlosti nárůstu deformace ν = 0,2 mm/min. Pro běžné 

trámce rozměrů 150 x 150 x 700 mm trvá zkouška do po-

rušení cca 45 min. Kolektiv autorů z  Katedry betonových 

a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze a firmy 

Betotech, s. r. o., si vzal za cíl délku trvání zkoušek zkrátit, 

a tím zkoušení vláknobetonových prvků zefektivnit. Předklá-

daný článek popisuje úskalí zkoušení FRC prvků při vyšších 

rychlostech zatěžování, způsob jejich vyhodnocení a  mož-

nosti zobecnění pro praktické využití.

DYNAMICKÝ FAKTOR NÁRŮSTU PEVNOSTI

S  vyšší rychlostí zatěžování ε. se zvětšuje odolnost betonu 

(v tahu i v tlaku) a také jeho modul pružnosti. Poměr static-

kých hodnot (stanovených pro rychlost zatěžování ε. = 1.10-

6) vůči hodnotám získaným při vyšších rychlostech zatěžo-

vání se nazývá dynamický faktor nárůstu pevnosti (dynamic 

increase factor = DIF). Užívá se pro modelování nárazů, vý-

buchů a  jiných extrémních zatížení betonu. DIF je např. im-

plementován v materiálových modelech programového sou-

boru LS-DYNA [5] určeného pro numerické modelování 

rychlých dynamických jevů. S rostoucí rychlostí zatěžování ε. 
se zvětšuje i lomová energie betonu, tento fenomén však ne-

ní doposud dostatečně kvantifikován.

Rychlost zatěžování ε. (strain rate) je ve smyslu nauky o ma-

teriálech definována jako změna přetvoření za čas [s-1]:
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kde l je délka při vneseném zatížení, l0 je původní délka a ν je 

rychlost nárůstu deformace, nejčastěji [mm/s].

Závislost tahové pevnosti betonu na rychlosti zatěžování by-

la popsána např. Malvarem a Rossem [1], Tedescem a Ros-

sem [2] a dalšími autory. Podle [1] se uvedená závislost dá 

popsat vztahy:

f

f
t

ts s

pro s1
1 ,  (2)

pro s1

1 3f

f
t

ts s

/
11

.  (3)

V [2] jsou nabídnuty vztahy následující:

, (4)
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kde ft je dynamická tahová pevnost betonu při rychlosti zatě-

žování ε., fts je statická tahová pevnost betonu při rychlosti za-

těžování ε., ε. rychlost zatěžování, nejčastěji v rozsahu 1.10-6 

až 160 s-1, ε.s statická rychlost zatěžování ε.s = 1.10-6 s-1, 

logβ = 6δ – 2, δ = 1/(1+8f′c/f′c0), f′c0 = 10 MPa a f′c tlaková 

pevnost betonu [MPa].

Model Code 1990 [4] rovněž uvádí vztahy definující závis-

losti tahové pevnosti, tlakové pevnosti a  modulu pružnos-

ti betonu na rychlosti zatěžování ε.. Přitom pro tahovou pev-

nost betonu uvádí Model Code 1990 vztahy obdobné struk-

tury, jako jsou uvedeny v [1]: 
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kde fct,imp je rázová tahová pevnost betonu, fctm je taho-

vá pevnost betonu, ε.ct rychlost zatěžování [s-1], ε.ct0 statická 

rychlost zatěžování ε.ct0 
= 3.10-6 s-1, logβs = 7,112δs – 2,33, 
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, a fcm, fcm0 jsou tlakové pevnosti betonu 

odpovídající hodnotám f′c a f′c0 uvedeným výše.

Jednotlivé uvedené vztahy pro stanovení tahové pevnos-

ti betonu na mezi vzniku trhliny v závislosti na rychlosti zatě-

žování jsou v dalším textu porovnány se získanými výsledky.

ZKUŠEBNÍ  PROGRAM

Pro navržený zkušební program bylo vyrobeno celkem čty-

řicet trámců o  rozměrech 150 x 150 x 700  mm z  beto-

nu C30/37-X0 s polypropylénovými vlákny Forta Ferro dél-

ky 54 mm. Pro první polovinu trámců bylo užito 4,5 kg/m3 

(ρ = 0,5 %), pro druhou 9 kg/m3 (ρ = 1 %). Dále byly pro do-

provodné zkoušky zhotoveny krychle o straně 150 mm (sta-

novení pevnosti betonu v tlaku) a válce o průměru 150 mm 

a výšce 300 mm (stanovení modulu pružnosti betonu v tla-

ku). Zkušební tělesa byla vyrobena v Experimentálním cent-

ru Fakulty stavební ČVUT v Praze. Vlastní zkoušky probíhaly 

na pracovišti firmy Betotech, s. r. o., poté co zkušební vzor-

ky dosáhly stáří 28 dní. Trámce byly zkoušeny čtyřbodovým 

ohybem (obr. 1) podle [7], krychle a válce v prostém tlaku.

Průběh zkoušek byl řízen deformací vzorků ve středu jejich 
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rozpětí. Celkem bylo pro každý stupeň vyztužení (ρ = 0,5 % 

a ρ = 1 %) zkoušeno šest sad po třech zkušebních tělesech. 

Rychlosti nárůstu deformace ν  pro jednotlivé sady vzorků 

byly voleny v hodnotách 0,2; 1; 2; 4 a 6 mm/min. Zkoušky 

byly ukončeny při dosažení průhybu vzorku 8 mm (obr. 1). 

Popis zkoušek

Zkouškami ohybem byly stanovovány diagramy odolnos-

ti zkoušených vzorků při různých rychlostech nárůstu defor-

mace ν ve středu rozpětí. Test probíhal na zařízení vycháze-

jícím z ČSN EN 12390-5. Pro zkoušky byl užit lis s maximál-

ní tlačnou silou 300 kN (výrobce FORM+TEST). Celé zaříze-

ní bylo elektronicky řízeno přes jednotku Digimaxx C20, na-

pojenou na PC. 

Hlavním řídícím programem zařízení je software „Prote-

us“ (FORM+TEST). Zkouška byla prováděna podle předpisu 

„Merk blatt – Stahlfaserbeton“ z ledna roku 2006, který vydal 

svaz Deutscher Beton- und Bautechnik-Vereinen. Metodika 

zahraničního DVB je rozvinuta a modifikována tuzemským do-

kumentem PN ČMB 01-2001 „Vláknobeton (FC) – Specifika-

ce, vlastnosti, výroba a shoda“ z ledna roku 2008. Tato pod-

niková norma vznikla součinností ČVUT v Praze, Katedry be-

tonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební a společnos-

ti Betotech, s. r. o.

Hlavní zkušební program probíhal na tělesech 150 x 150 x 

700 mm (viz výše). Vzorky byly prostě uloženy ve zkušebním 

zařízení, rozpon dolních podpor vzorku byl L = 600 mm. Zatí-

žení z lisu bylo na vzorek přenášeno pomocí zatěžovacího pří-

pravku. Vzorek byl tak zatížen dvojicí sil F/2 ve vzájemné vzdá-

lenosti 200 mm s výslednicí působící ve středu rozpětí prvku. 

Zkouška byla řízena deformačně, přičemž řídící veličinou byla 

rychlost nárůstu deformace ν [mm/min] prvku ve středu roz-

pětí L. 

Deformace vzorku byla měřena uprostřed rozpětí L pomo-

cí dvou pružinových, elektronicky monitorovaných mikrome-

trických měrek. Ty byly připevněny vně tělesa, podélně v  je-

ho středu a kolmo na delší osu prvku, a byly podepřeny po-

délnou konstrukcí rovnoběžnou s delší osou tělesa tak, aby 

odečítané průhyby δ nebyly ovlivněny vlastními deformace-

mi vzorku (obr. 1). V případě popisovaného výzkumu byly ja-

ko další zkušební pomůcky použity délkové měřidlo, stopky 

a videokamera.

Tělesa z obou záměsí (obsah vláken 4,5 a 9 kg/m3) byla 

testována po sadách o třech prvcích, a to nejprve při stan-

dardní rychlosti nárůstu deformace ν = 0,2 mm/min. Před 

zahájením zkoušek byly dále, na základě technických mož-

ností zkušebního zařízení, určeny další rychlosti nárůstu de-

formace ν, a  to 1; 2; 4 a 6 mm/min. Během zkoušky byly 

v závislosti na čase t zaznamenávány: průběh deformace δ 

ve středu rozpětí a průběh zatěžovací síly F. Uvedené veliči-

ny byly zapisovány ve frekvenci 30 Hz. 

Průběh zkoušky jednotlivých vzorků byl dále zaznamená-

ván na videokameru spolu s během času na stopkách. Z vi-

deozáznamu byl poté zjišťován okamžik vizuálního „vzniku“ 

makrotrhliny na vzorku, který byl následně porovnán s vý-

sledky zkoušky, resp. s diagramem odolnosti vzorku. Vlivem 

chování vláken se totiž okamžik vzniku makrotrhliny může 

obecně lišit od  hlavního vrcholu odezvy vzorku získaného 

z elektronického záznamu zkoušky. Posledním sledovaným 

parametrem byla vzdálenost makrotrhliny xT od podpory (le-

vé při pohledu na zkušební zařízení), která byla určena jako 

průměr ze vzdáleností makrotrhliny od podpory na spodní 

hraně svislých stěn tělesa. Tato vzdálenost sloužila násled-

ně jako hlavní parametr při normování diagramů odolnosti.

Průběh zkoušení ukázal, že výsledky zkoušek jsou velice 

ovlivněny kvalitou provedení zkušebních těles. 

Při vyšších rychlostech zatěžování navíc došlo na některých 

vzorcích po vzniku makrotrhliny k relaxaci a propružení těle-

sa na vyšší hodnotu deformace, než byla v daném čase oče-

kávaná řídícím systémem (obr. 2). Zkouška potom probíha-

la nikoli kontinuálním, ale cyklickým zatěžováním vzorku, aby 

byla dodržena podmínka rychlosti deformace, nedošlo-li pří-

mo k okamžitému kolapsu vzorku. Vzhledem k tomu, že ten-

to jev byl výzkumným týmem dopředu očekáván, byl z  jed-

notlivých záměsí vyroben ještě určitý počet náhradních tě-

les, aby finální hodnocení výsledku zkoušek bylo relevantní 

a opakovatelné.

Z  hlediska obsahu vláken je zajímavé vizuální porovná-

ní ploch porušení zkušebních vzorků pro různé obsahy PP 

vláken (obr. 3 a 4). 
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Obr. 1 Upořádání experimentu a pohled na těleso po ukončení 

zkoušky při průhybu 8 mm ❚ Fig. 1 Set up of the experiment and 

termination of loading at the deflection of 8 mm

Obr. 2 Příklad výstupu zkoušky znehodnoceného vlivem relaxace 

a propružení ❚ Fig. 2 Example of a failed experimental result

1
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Výsledky zkoušek

Základním výstupem uvedených experimentálních zkoušek 

jsou grafy odolnosti prvků (závislost velikosti působící síly FR 

na průhybu zkušebního tělesa δ i ve středu rozpětí L. Obr. 5 

poskytuje příklad základních výsledků realizovaných zkoušek 

pro rychlost nárůstu deformace ν = 1 mm/min a stupeň vy-

ztužení ρ = 1 %. Přitom dílčí grafy odolnosti jednotlivých vzor-

ků jsou ještě před jakýmkoliv dalším vyhodnocením normová-

ny s ohledem na polohu vznikající makrotrhliny xT pro průřez 

ve středu rozpětí a do jejich průběhu jsou zahrnuty i vlivy ne-

postihnutelné experimentálním měřením (vliv tíhy zatěžovacího 

přípravku, vliv vlastní tíhy vzorku). 

Normování grafů odolnosti pro průřez ve středu rozpětí se 

provádí za  předpokladu zjednodušeného působení vzor-

ku jako mechanismu s plastickým kloubem v místě vznika-

jící makrotrhliny (viz [6]). Přitom se pro daný materiál před-

pokládá (a výsledky zkoušek to potvrzují), že tuhost v mís-

tě makrotrhliny je menší než v oblastech trhlinou neporuše-

ných. Normováním grafů odolnosti se dosáhne sjednocení 

výsledků jednotlivých zkoušek, a je tak možné korektně pro-

vést jejich další vyhodnocení.

Výsledky jednotlivých zkoušek, resp. dílčí grafy odolnos-

ti, jsou poté statisticky vyhodnoceny. Výsledkem vyhodno-

cení jsou průměrné a charakteristické (95% kvantil pravdě-

podobnosti pro normální rozdělení) grafy odolnosti (obr. 6). 

Získané výsledky (zejména průměrné hodnoty odolností) se 

použijí pro vyhodnocení vlivu rychlosti zatěžování ε. na pev-

nost materiálu.

Průměrné diagramy odolnosti pro jednotlivé zkoušené typy 

vláknobetonu (ρ = 0,5 % a ρ = 1 %) v závislosti na rychlos-

ti nárůstu deformace ν jsou uvedeny na obr. 7 a 8. Průměr-

né hodnoty odolnosti na mezi vzniku makrotrhliny a průměr-

né maximální hodnoty reziduálních odolností po vzniku mak-

rotrhliny pro jednotlivé sady vzorků jsou uvedeny v tab. 1.

Z výsledků získaných pro obsah vláken 4,5 kg/m3 je pa-

trné, že po  vzniku makrotrhliny již vesměs nedochází ani 

k částečnému zpevnění materiálu. Hodnoty maximálních re-

ziduálních odolností vláknobetonu přitom dosahují cca 1/3 

hodnot odolností na mezi vzniku makrotrhliny a podle klasi-

fikace uvedené v [7] jsou tak na samé hranici použitelnosti 

pro konstrukční materiál.

Důsledkem nestandardního chování vzorků z  materiálu 

s nižším obsahem vláken (ρ = 0,5 %) došlo při vyhodnoco-

vání výsledků zkoušek k velkému rozptylu výsledných hod-
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Obr. 3 Vzorek s obsahem 4,5 kg/m3 PP 

vláken ❚ Fig. 3 Cross-section of the 

cracked specimen with content of 4,5 kg/m3 

PP fibers

Obr. 4 Vzorek s obsahem 9 kg/m3 PP 

vláken ❚ Fig. 4 Cross-section of the 

cracked specimen with content of 9 kg/m3 

PP fibers
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not a znehodnocení některých měření pro vyšší rychlosti ná-

růstu deformace ν (zejména 6 mm/min).

Z výsledků zkoušek je patrné, že pro vyšší rychlosti nárůs-

tu deformace ν vychází v průměru vyšší odolnost na mezi 

vzniku trhliny i zbytková odolnost vzorku. Pro vyšší rychlos-

ti nárůstu deformace ν je ale přesnost měření ovlivněna dal-

šími faktory, např. křehkým porušením prvku a možnostmi 

zatěžovacího/měřícího zařízení.

V souvislosti s měřením a následným vyhodnocením taho-

vých vlastností vláknobetonu (v tahu za ohybu) byly zkouše-

ny také tlakové vlastnosti vláknobetonu. Běžnými zkouška-

mi podle platných předpisů byl na  samostatných vzorcích 

stanoven modul pružnosti vláknobetonu Efc a  jeho tlaková 

pevnost ffc,c. Zjištěné hodnoty tlakových charakteristik ma-

teriálu jsou uvedeny v  tab. 2. Pro další vyhodnocení zkou-

šek ohybem byly použity průměrné hodnoty tlakových cha-

rakteristik betonu.

Vyhodnocení získaných dat

Údaje získané ze statisticky vyhodnocených normovaných 

grafů odolnosti byly dále vyhodnoceny s cílem kvantifikovat 

DIF pevnosti betonu pro příslušné rychlosti nárůstu deforma-

ce νi potažmo rychlosti zatěžování ε.i. 
V prvním kroku byly na numerickém modelu vzorků sta-

noveny závislosti tuhosti Bm,red,i kritického průřezu na prů-

hybu vzorku δ i. Pro vyhodnocení dat získaných ze zkoušky 

čtyřbodovým ohybem byl zvolen nelineární prutový model 

s proměnnými tuhostmi (viz [8]). 

Pro popis chování vzorků se v modelu předpokládá plat-

nost Bernoulli-Navierovy hypotézy v  kombinaci s  nelineár-

ním rozdělením napětí v  průřezu. Do  meze vzniku makro-

trhliny se předpokládá z hlediska deformací pružné chování 

vzorku. Po vzniku makrotrhliny (ve středu rozpětí) se před-

pokládá vznik plastické oblasti o délce rovné polovině výšky 

průřezu h/2 na obě strany od trhliny a rozetření trhliny v této 

oblasti. Plastická oblast se potom pro stanovení chování kri-

tického průřezu uvažuje jako homogenní s redukovanou tu-

hostí. Aby byly použité předpoklady plně aplikovatelné, mu-

sí být, stejně jako v případě normování diagramů odolnos-

ti, tuhost průřezu po vzniku makrotrhliny menší než tuhost 

průřezu neporušeného trhlinou, což je pro zkoumané mate-

riály splněno.

V druhém kroku byla nejprve, na základě uvedených před-

pokladů znalosti tuhosti kritického průřezu Bm,red,i a působící-

ho zatížení, stanovena závislost pootočení průřezu φi na prů-

hybu vzorku δi ve středu rozpětí L. Na základě znalosti pooto-

čení průřezu φi, působícího zatížení Fi a historie chování prvku 

byla inverzní analýzou na úrovni průřezu stanovena závislost 

polohy neutrální osy x na průhybu vzorku δi ve středu rozpě-

tí  L a  dále průběhy přetvoření εfc,i a  napětí σfc,i. Kombinací 

těchto výsledků bylo potom možné stanovit závislost poměr-

ného přetvoření v krajních tažených vláknech εfc,t,i na průhybu 

δi ve středu rozpětí, resp. stanovit ze známé rychlosti nárůstu 

deformace νi [mm/min] příslušnou rychlost zatěžování ε.
i [s

-1]. 

Protože chování vzorku před vznikem makrotrhliny 

a po něm je zcela odlišné, byly rychlosti zatěžování ε.i stano-

veny zvlášť pro zatěžování před vznikem makrotrhliny (ε.i,CLS) 

a  zvlášť pro zatěžování po  jejím vzniku (ε.i,Res). V  důsledku 

Obr. 5 Příklad záznamu zkoušky (ρ = 1 %, ν = 1 mm/min) – tři 

vzorky ❚ Fig. 5 Example of the experiments outcome for ρ = 1 % 

and ν = 1 mm/min – three specimen

Obr. 6 Příklad výsledků statistického zpracování zkoušek (ρ = 1 %, 

ν = 1 mm/min ❚ Fig. 6 Example of the statistic evaluation for 

ρ = 1 % and ν = 1 mm/min

Obr. 7 Porovnání průměrných diagramů odolnosti vzorků pro různé 

rychlosti zatěžování (ρ = 0,5 %) ❚ Fig. 7 Comparison of mean values 

of specimen resistance for varying loading rates for ρ = 0,5 %

Obr. 8 Porovnání průměrných diagramů odolnosti vzorků pro různé 

rychlosti zatěžování (ρ = 1 %) ❚ Fig. 8 Comparison of mean values 

of specimen resistance for varying loading rates for ρ = 1 %

Obr. 9 Průběh přetvoření a napětí v kritickém průřezu po vzniku 

makrotrhliny ❚ Fig. 9 Strains and stresses in the critical cross-

section after the crack propagation

Tab. 1 Průměrné hodnoty odolnosti na mezi vzniku trhliny (CLS) a průměrné hodnoty reziduálních odolností po vzniku trhliny pro ρ = 0,5 

a 1 % ❚ Tab. 1 Mean values of specimen bending resistance before crack propagation and mean values of maximal residual resistance after 

crack propagation for ρ = 0,5 and 1 %

Rychlost nárůstu

deformace ν
[mm/min]

ρ = 0,5 % ρ = 1 %

Na mezi vzniku trhliny Po vzniku trhliny Na mezi vzniku trhliny Po vzniku trhliny

FCLS

[kN]

δCLS

[mm]

FRes,max

[kN]

δRes,max

[mm]

FCLS

[kN]

δCLS

[mm]

FRes,max

[kN]

δRes,max

[mm]

0,2 30,6 0,09 8,6 1,5 29,9 0,1 13,4 1,95

1 32 0,10 - - 32,8 0,1 17,7 2,1

2 31,6 0,09 - - 36,1 0,09 22,1 1,8

4 29,2 0,08 11 1,73 37,5 0,12 21,6 1,7

6 - - - - 36,9 0,12 19,6 1,6

Tab. 2 Pevnosti v tlaku a moduly pružnosti zkoušeného vláknobetonu ❚ Tab. 2 Compressive strength and modulus of elasticity of the tested FRC

Vzorek
ρ = 0,5 % ρ = 1 %

Pevnost v tlaku ffc,c [MPa] Modul pružnosti Efc,c [GPa] Pevnost v tlaku ffc,c [MPa] Modul pružnosti Efc,c [GPa]

V1 47,5 34,5 42,3 34,5

V2 44,7 35 43 33

V3 43,9 33,5 40,4 31,5

Průměr 45,4 34,3 41,9 33
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měnících se vlastností vzorku (zejména vlivem změny tuhos-

ti vzorku po vzniku makrotrhliny) však rychlosti zatěžování ε.i 
variují i v rámci zvolených intervalů. Pro oblast před vznikem 

makrotrhliny byla proto rychlost zatěžování ε.i,CLS stanovena 

na mezi vzniku makrotrhliny. Pro zatěžování po vzniku mak-

rotrhliny byla rychlost zatěžování ε.i,Res stanovena jako střed-

ní hodnota rychlosti zatěžování v oblasti maximální reziduál-

ní odolnosti vzorku. 

Stanovené hodnoty rychlostí zatěžování ε.i,CLS a  ε.i,Res pro 

jednotlivé zkoušené rychlosti nárůstu deformace νi jsou uve-

deny v tab. 3.

Z uvedených výsledků je také možné stanovit závislost na-

pětí σfc,t v  krajních tažených vláknech průřezu v  závislos-

ti na jejich tahových přetvořeních εfc,t. Příklady vyhodnoce-

ných závislostí jsou uvedeny na obr. 10. Z těchto závislostí 

byla následně extrahována napětí σfc,t,i v tahu za ohybu a ta-

hová přetvoření εfc,t,i odpovídající odolnostem zkušebních 

vzorků na mezi vzniku makrotrhliny a maximálním reziduál-

ním pevnostem po vzniku makrotrhliny (tab. 3).

Z  hlediska vyhodnocení vlivu rychlosti zatěžování ε.
 lze 

chování vláknobetonového kompozitu rozdělit na  dvě zá-

kladní oblasti. První oblast představuje chování materiálu 

do meze vzniku makrotrhliny, kdy vlákna nemají na chová-

ní prvku rozhodující vliv. V této oblasti lze pro běžné stupně 

vyztužení vlákny předpokládat chování materiálu obdobné 

jako u obyčejného betonu. Druhou oblastí je potom chová-

ní materiálu po vzniku makrotrhliny, kdy je odolnost vlákno-

betonu dána zejména odolností samotných vláken a chová-

ní prvku tak závisí hlavně na jejich vlastnostech. 

Hodnoty DIF na mezi vzniku makrotrhliny v tahu za ohybu 

byly pro jednotlivé rychlosti zatěžování ε. stanoveny na zákla-

dě napětí uvedených v  tab. 4. Hodnota průměrné statické 

pevnosti materiálu v tahu za ohybu (fctm,b) použitá pro stano-

vení DIF byla odvozena z výsledků experimentálních měření 

metodami regresní analýzy. Výsledky experimentů jsou shr-

nuty na obr. 11, kde jsou zároveň porovnány stanovené hod-

noty DIF s teoretickými modely podle [1], [2] a [4].

Z výsledků zkoušek je patrné, že nárůst pevnosti vláknobe-

tonu v tahu za ohybu nejlépe koresponduje pro obsah vláken 

9 kg/m3 s výsledky Tedesca a Rosse [2] a pro obsah vláken 

4,5 kg/m3 s výsledky Malvara a Rosse [1]. S ohledem na ode-

zvu zkušebních těles (viz výše) a velký rozptyl výsledků pro 

obsah vláken 4,5 kg/m3 je však třeba konstatovat, že tento 

obsah vláken není pro konstrukční aplikace vláknobetonu pří-

liš vhodný. Z obr. 11 je také patrné, že pro rychlosti zatěžová-

ní ε. 
mezi 1.10-5 až 5.10-4 se Model Code 1990 ukazuje jako 

nejkonzervativnější při porovnání s dalšími citovanými modely.

Pro druhou oblast chování byly z výsledků experimentál-

ních měření vyhodnoceny maximální reziduální pevnosti ma-

teriálu v  tahu za ohybu po vzniku makrotrhliny. Z výsledků 

analýzy je patrný významný nárůst těchto reziduálních pev-

ností v  závislosti na  rychlosti zatěžování ε.. Faktor nárůs-

tu pevností DIF nebyl pro reziduální pevnosti v tahu za ohy-

bu vyčíslován z  důvodu problematického určení základní 

vztažné (statické) hodnoty této pevnosti. Pro její stanovení 

je zapotřebí dalších měření, přičemž výsledky budou závis-

lé na typu použitých vláken. Hodnoty maximálních reziduál-

ních pevností v tahu za ohybu po vzniku makrotrhliny uve-

dené v tab. 4 jsou shrnuty na obr. 12. V obrázku jsou nazna-

čeny trendy vývoje maximálních reziduálních pevností ma-

teriálu v tahu za ohybu v závislosti na rychlosti zatěžování ε., 
z nichž je patrný zásadní vliv obsahu vláken.

MOŽNOSTI  ZKRÁCENÍ  DOBY TRVÁNÍ  ZKOUŠEK 

FRC

Z  výsledků uskutečněného experimentálního programu vy-

plývá, že zkoušení tahových vlastností vláknobetonu je mož-

né na základě znalosti DIF významně urychlit. K tomu je však 

nutná znalost závislosti DIF na rychlosti zatěžování ε.. 
Experimentální výzkum ukázal, že pro vláknobeton lze 
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Tab. 3 Střední hodnoty rychlosti zatěžování ε
.
i pro jednotlivé rychlosti 

nárůstu deformace ν před a po vzniku trhliny ❚ Tab. 3 Mean values 

of strain rate for defined speed deformation before and after crack 

propagation

Rychlost nárůstu

deformace ν
[mm/min]

Rychlost zatěžování ε
.

Před vznikem trhliny 

ε
.
CLS [s-1]

Po vzniku trhliny

ε
.
Res [s

-1]

0,2 8,696.10-6 2,286.10-5

1 4,348.10-5 1,143.10-4

2 8,696.10-5 2,286.10-4

4 1,739.10-4 4,571.10-4

6 2,609.10-4 6,856.10-4

Tab. 4 Napětí a přetvoření na mezi vzniku makrotrhliny a maximální reziduální napětí po vzniku makrotrhliny ❚ Tab. 4 Stress and strain of the 

specimen before crack propagation and maximal residual stress after crack propagation

Rychlost nárůstu 

deformace ν 

[mm/min]

ρ = 0,5 % ρ = 1 %

Na mezi vzniku makrotrhliny Po vzniku makrotrhliny Na mezi vzniku makrotrhliny Po vzniku makrotrhliny

σCLS

[MPa]

εCLS.10-3

[-]

σRes,max

[MPa]

εRes,max.10-3

[-]

σCLS

[MPa]

εCLS.10-3

[-]

σRes,max

[MPa]

εRes,max.10-3

[-]

0,2 3,86 0,176 0,54 6,99 3,54 0,179 0,83 8,69

1 3,96 0,186 0,59 7,31 4,28 0,187 1,15 11,13

2 4,58 0,174 0,53 8,1 4,58 0,174 1,44 10,31

4 3,67 0,169 0,69 9,3 4,74 0,236 1,39 7,7

6 – – – – 4,51 0,216 1,26 8,11
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do meze vzniku makrotrhliny s výhodou použít modely vy-

tvořené pro obyčejný beton (např. podle [2]) s tím, že je nut-

né měřením stanovit základní statickou hodnotu pevnos-

ti materiálu v tahu (pro ε. = 1.10-6). V případě zkoušky čtyř-

bodovým ohybem to znamená provádět zkoušku do  me-

ze vzniku makrotrhliny rychlostí nárůstu deformace ν  = 

0,023 mm/min nebo použít pro získaný soubor měření po-

stupy statistiky a regresní analýzy. 

Chování materiálu po  vzniku makrotrhliny v  závislosti 

na rychlosti zatěžování ε.
 není možné obecně definovat, pro-

tože úzce souvisí s  vlastnostmi použitých vláken a  s  jejich 

prostorovým uspořádáním v  materiálu. Na  základě výsled-

ků uskutečněného výzkumu lze konstatovat, že tato závis-

lost bude obecně odlišná od závislosti před vznikem makro-

trhliny a bude různá pro různé typy a obsahy vláken ve smě-

si. Z uvedených důvodů ji bude zřejmě nutné stanovit expe-

rimentálně a pro každý materiál zvlášť. Po stanovení této zá-

vislosti však lze při znalosti vlastností příslušné směsi účinně 

zkrátit dobu trvání zkoušek ohybem vláknobetonových těles.

Na  základě zkušeností s  provedeným experimentálním 

programem je třeba upozornit na skutečnost, že se zvyšující 

se rychlostí zatěžování ε. (resp. rychlostí nárůstu deformace 

ν) roste v důsledku omezených technických možností zku-

šebního zařízení i nepřesnost měření. Tato nepřesnost dá-

le roste se snižující se duktilitou zkoušeného materiálu. Z to-

hoto důvodu je vhodné omezit maximální rychlost deforma-

ce v závislosti na charakteristikách zkoušeného materiálu.

ZÁVĚR

V článku byl představen způsob aplikace DIF pevnosti beto-

nu na  zkoušky vláknobetonových prvků. Na  základě před-

staveného experimentálního programu a  jeho vyhodnocení 

bylo zjištěno, že s užitím DIF pevnosti betonu lze zkrátit do-

bu trvání zkoušek vláknobetonových prvků. Toto zkrácení je 

možné pouze na  základě dostatečné znalosti materiálových 

a přetvárných vlastností příslušné betonové směsi. Praktické 

uplatnění výsledků je možné při typických zkouškách většího 

rozsahu, např. průmyslových podlah v rozsáhlém areálu apod. 
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Obr. 10 Závislost velikosti tahových napětí σfc,t v krajních vláknech 

průřezu na jejich poměrné deformaci εfc,t pro různé rychlosti zatížení ν 
(ρ = 1 %) ❚ Fig. 10 Relationship between tensile stress in outermost 

fibre of the specimen and strain for various loading rates and ρ = 1 %

Obr. 11 Porovnání hodnot DIF na mezi vzniku makrotrhliny 

s teoretickými modely ❚ Fig. 11 Comparision of DIF values before 

the crack propagation with theoretical models

Obr. 12 Maximální reziduální pevnosti vláknobetonu v tahu za ohybu 

po vzniku makrotrhliny v závislosti na rychlosti zatěžování ❚ 

Fig. 12 Maximum residual strength of FRC after crack propagation 

depending on strain-rate
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