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Článek prezentuje porovnání vybraných modelů 

pro predikci dotvarování a smršťování betonu. 

Porovnány jsou předpisy používané v České 

republice, které jsou uvedeny v normách ČSN 

EN 1992-1-1, ČSN 73 6207 a ČSN 73 1201, dále 

model B3 a další modely používané v zahraničí. 

Model B3 byl vyvinut autory Z.  P.  Bažantem 

a S. Bawejou na Northwestern University v USA, 

byl navržen tak, aby splňoval požadavky RILEM 

TC 107 a je třetí úpravou předchozích mode-

lů – BP modelu z roku 1978 a  BP-KX modelu 

z roku 1991. Model MC 2010, kerý je uve-

den v bulletinu The International Federation for 

Structural Concrete (fib – Fédération interna-

tionale du béton), navazuje na starší postupy 

publikované v CEB – FIP 1970, CEB – FIP 

1978, CEB – FIP 1990 a SC 99 (Structural 

Concrete). Následuje GL  2000  Model, vyvinutý 

N.  J.  Gardnerem a M.  J.  Lockmanem, nava-

zující na starší GZ  Model z  roku 1993, jehož 

autory jsou Gardner a J. W. Zhao. Pro zajímavost 

jsou do porovnání zapracovány modely ACI 

209R z roku 1992 (American Concrete Institut), 

Australian Standard Code Model AS 3600 z roku 

1988 a model British Standard BS 8110 z  roku 

1985. Porovnání je provedeno pro desky tloušťky 

0,35 m a 1 m, pro třídy betonu C30/37 a C50/60 

a pro vnesení zatížení 7 a 28 dní. ❚ The paper 

presents comparison of selected prediction 

models for creep and shrinkage – regulations 

applied in Czech Republic listed in the ČSN 

EN 1992-1-1, ČSN 73  6207 and ČSN 73  1201 

standards, the B3 model and other models used 

abroad – the B3 model, developed by the authors 

Z.  P. Bažant and S. Baweja at Northwestern 

University in the US, the MC 2010 model, shown 

in The International Federation for Structural 

Concrete (fib – Fédération internationale du 

béton) newsletter and which builds on the earlier 

procedures published in the CEB – FIP 1970, the 

CEB – FIP 1978, the CEB – FIP 1990 and SC 99 

(Structural Concrete), the GL 2000, developed 

by N. J. Gardner and M. J. Lockman which 

builds on the earlier GZ Model 1993, authors 

Gardner and J. W. Zhao. To bring more interest, 

we incorporate into the comparison also the 

ACI 209R model from 1992 (American Concrete 

Institute), Australian Standard AS 3600 Code 

Model 1988 and Model British Standard BS 

8110 from 1985. The comparison is made for 

slabs of the thickness of 0,35 m and 1 m, for 

concrete class of C30/37 and C50/60 and for the 

introducing of load 7 and 28 days.

DEFORMACE BETONU

Časově závislá přetvoření mohou být 

závislá nebo nezávislá na napětí. 

Přetvoření závislé na napětí se nazý-

vá dotvarování. Tato přetvoření jsou 

definována jako rozdíl mezi nárůstem 

přetvoření v čase vzorku vystaveného 

konstantnímu trvalému napětí a  pře-

tvořením nezávislým na zatížení mě-

řeném na nezatíženém vzorku. Do-

tvarování závisí jak na složení beto-

nu, tak na vlastnostech okolního pro-

středí. Lze jej považovat za úměrné 

objemovému podílu cementové pas-

ty. Vzrůstá s  rostoucí kapilární pórovi-

tostí a s  rostoucím vodním součinite-

lem a  klesá s  rostoucím stářím beto-

nu v čase vnesení zatížení. Tenké be-

tonové prvky dotvarují rychleji, pro-

tože u nich dochází k  rychlejší ztrátě 

vlhkosti. Stejnými fyzikálními procesy 

je ovlivněn související jev, který se na-

zývá relaxace napětí. Relaxace napě-

tí je pokles napětí v čase při konstantní 

deformaci. 

Přetvoření nezávislé na napětí se na-

zývá smršťování (popř. bobtnání, kte-

ré nastává při relativní vlhkosti větší 

než 95 %). Smršťování můžeme rozdě-

lit na dvě složky, na autogenní a smrš-

ťování z  vysychání. Autogenní smrš-

ťování souvisí s  chemickými změna-

mi tvrdnoucího betonu. Vzniká v  dů-

sledku redukce objemu během hyd-

ratace cementu, tzn. objem ztvrdlé 

cementové pasty je menší než ob-

jem vody a cementu před začátkem 

chemické reakce. Smršťování z  vysy-

chání je ovlivněno ztrátou vody v  be-

tonu. Prvotní příčinou jsou změny 

kapilárního napětí v  pórovém systé-

mu hydratované cementové pasty a 

změny v  povrchové energii produktů 

hydratace vlivem změn obsahu vlh-

kosti. Smršťování je definováno jako 

časově závislá objemová změna be-

tonového prvku nevystaveného žád-

ným vnějším namáháním při konstantní 

teplotě. 

Faktory ovlivňující dotvarování 

a smršťování betonu jsou složení beto-

nu, hutnost (pevnost) betonu, vlhkost 

okolního prostředí, rozměry a tvar prů-

řezu a doba ošetřování betonu.

Deformace betonu lze rozdělit podle 

několika hledisek na: vratné – nevrat-

né, časově závislé – časově nezávislé 

a závislé na napětí – nezávislé na na-

pětí. Jejich přehled je uveden v tab. 1.

Celkové přetvoření, které nastane 

v  čase t v  betonovém prvku vystave-

nému trvalému, jednoosému namáhá-

ní, může být vyjádřeno [1]:

εc (t) = εcσ (t) + εcn (t) , (1a)

kde εcσ (t) = εci (t0) + εcc (t) je celkové pře-

tvoření závislé na napětí ve stáří betonu t 

a εcn (t) = εcs (t) + εcT (t, T) je celkové pře-

tvoření nezávislé na napětí ve stáří beto-

nu t, po dosazení do (1a) lze psát:

εc (t) = εci (t0) + εcc (t) + 

+ εcs (t) + εcT (t, T) , (1b)

kde εci (t0) je počáteční přetvoření zá-

vislé na napětí v čase vnesení zatížení, 

pružné přetvoření, εcc (t) přetvoření od 

dotvarování ve stáří betonu t ≥ t0, εcs (t) 

smrštění nebo bobtnání ve stáří beto-

nu t a εcT (t, T) přetvoření od změny tep-

loty ve stáří betonu t.

Vyjádření deformace pomocí 

součinitele dotvarování

ε (t, t0) = σ (1 + φ (t, t0)) /E (t28) , (2)

kde σ je napětí konstantní intenzity, 

t0 počátek působení napětí a  φ (t, t0) 
součinitel dotvarování, kterým je třeba 

násobit krátkodobou deformaci, aby-

chom dostali dlouhodobou deformaci 

vyvolanou dotvarováním (nabývá hod-

not mezi 0 až 6). Na základě experi-

mentů jsou formulovány různé predi-

kační modely.

Tab. 1 Deformace betonu ❚ Tab. 1 Deformation of concrete

Deformace 

betonu

Nezávislé na napětí Vyvolané napětím

Vratné Nevratné Vratné Nevratné

Krátkodobé εt – od teploty –
εel – pružné 

– Hookův zákon
εpl – plasticita

Dlouhodobé – εs – smršťování εc – dotvarování pružné εc – dotvarování nevratné
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Vyjádření deformace pomocí funkce 

poddajnosti

ε (t, t0) = σ J (t, t0) , (3)

kde J (t, t0) je funkce poddajnosti nebo-

li hodnota deformace vyvolaná jednot-

kovým napětím působícím od stáří be-

tonu t0 do stáří t (pro krátkodobé na-

máhání je to převrácená hodnota mo-

dulu pružnosti).

Vztah mezi součinitelem 

dotvarování a funkcí poddajnosti 

φ (t, t0) = J (t, t0) E (t0) – 1 . (4)

PREDIKCE DOTVAROVÁNÍ 

A   SMRŠŤOVÁNÍ 

Pro popis dotvarování a smršťování se 

používají dva typy modelů – bodový a 

průřezový model. 

Bodový model se používá pro po-

pis dotvarování a smršťování na úrovni 

jednotlivých bodů v průřezu. Zaměřu-

je se na popis skutečného stavu napě-

tí v jednotlivých bodech průřezu. Jeho 

cílem je určit skutečné napětí a přetvo-

ření v betonovém prvku a to bez použi-

tí jakýchkoli doplňkových předpokladů, 

např. o zachování rovinnosti průřezu.

Naproti tomu průřezový model před-

stavuje zjednodušený přístup. Tímto 

typem lze zjistit vliv smršťování a do-

tvarování na vývoj vnitřních sil a de-

formací v relaci k celkovým charakte-

ristikám průřezů, tj. pouze na úrovni 

technického výpočtu integrálních vnitř-

ních sil. Starší teorie výpočtů jsou teo-

rie zpožděné pružnosti a teorie stárnu-

tí (Dischingerova) [8]. 

POROVNÁNÍ  METOD 

POUŽÍVANÝCH PRO PREDIKCI 

SMRŠŤOVÁNÍ  A  DOTVAROVÁNÍ

Porovnávané modely používané v Čes-

ké republice a zahraničí: 

• ČSN EN 1992-1-1,

• ČSN 73 6207,

• ČSN 73 1201,

• RILEM Model B3 (1995),

• MC 2010,

• GL 2000 Model,

• ACI 209R (1992),

• AS 3600 (1988),

• BS 8110 (1985).

Model B3 byl vyvinut na základě roz-

sáhlých experimentů autory Z. P. Ba-

žantem a S. Bawejou na Northwes-

tern University v USA. Je třetí úpra-

vou předchozích modelů – BP mo-

delu z  roku 1978 a BP-KX modelu 

z  roku 1991. BP-KX model měl roz-

šířenou a  zkrácenou formu, rozšíře-

ná forma byla určena pro konstruk-

ce vysoce citlivé na účinky dotvarová-

ní a smršťování. Model B3 byl navržen 

tak, aby splňoval požadavky RILEM 

TC 107. Zahrnuje materiálové vlastnos-

ti, vliv prostředí a  velikost prvku. Díky 

své struktuře snadno umožňuje aktua-

lizaci svých parametrů na základě vý-

sledků krátkodobých měření provede-

ných na betonu použitém v konstrukci 

nebo na betonu, jehož použití je v kon-

strukci zamýšleno. Funkce poddaj-

Obr. 1 Porovnání průběhu součinitele 

dotvarování: a) beton C30/37, vnesené 

zatížení 7 dní, tloušťka 0,35 m, b) beton 

C30/37, vnesené zatížení 7 dní, tloušťka 

1 m, c) beton C30/37, vnesené zatížení 

28 dní, tloušťka 0,35 m, d) beton C30/37, 

vnesené zatížení 28 dní, tloušťka 1 m, 

e) beton C50/60, vnesené zatížení 7 dní, 

tloušťka 0,35 m, f) beton C50/60, vnesené 

zatížení 7 dní, tloušťka 1 m, g) beton C50/60, 

vnesené zatížení 28 dní, tloušťka 0,35 m, 

h) beton C50/60, vnesené zatížení 28 dní, 

tloušťka 1 m ❚ Fig. 1 Comparison of 

creep coefficient: a) C30/37 concrete, 

introducing of load 7 days, thickness 0,35 m, 

b) C30/37 concrete, introducing of load 

7 days, thickness 1 m, c) C30/37 concrete, 

introducing of load 28 days, thickness 0,35 m, 

d) C30/37 concrete, introducing of load 

28 days, thickness 1 m, e) C50/60 concrete, 

introducing of load 7 days, thickness 0,35 m, 

f) C50/60 concrete, introducing of load 

7 days, thickness 1 m, g) C50/60 concrete, 

introducing of load 28 days, thickness 0,35 m, 

h) C50/60 concrete, introducing of load 

28 days, thickness 1 m

1a 1b

1h

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

n
te

l d
ot

va
ro

vá
ní

s [d]

Porovnání p hu sou n tele dotvarování 
( eton C30/37, vnesení zat ení 7 dní, tl. 0,35 m)

B3 SC99~MC2010 EN N 736207 N 731201

ACI 209R GL2000 AS3600 BS8110

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

n
te

l d
ot

va
ro

vá
ní

s [d]

Porovnání p hu sou n tele dotvarování 
( eton C30/37, vnesení zat ení 28 dní, tl. 0,35 m)

B3 SC99~MC2010 EN N 736207 N 731201
ACI 209R GL2000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

n
te

l d
ot

va
ro

vá
ní

s [d]

Porovnání p hu sou n tele dotvarování 
( eton C30/37, vnesení zat ení 28 dní, tl. 1 m)

B3 SC99~MC2010 EN N 736207 N 731201
ACI 209R GL2000

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

n
te

l d
ot

va
ro

vá
ní

s [d]

Porovnání p hu sou n tele dotvarování 
( eton C50/60, vnesení zat ení 7 dní, tl. 0,35 m)

B3 SC99 EN N 736207 N 731201
ACI 209R GL2000

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

n
te

l d
ot

va
ro

vá
ní

s [d]

Porovnání p hu sou n tele dotvarování 
( eton C50/60, vnesení zat ení 7 dní, tl. 1 m)

B3 SC99 EN N 736207 N 731201
ACI 209R GL2000

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

n
te

l d
ot

va
ro

vá
ní

s [d]

Porovnání p hu sou n tele dotvarování 
( eton C50/60, vnesení zat ení 28 dní, tl. 0,35 m)

B3 SC99 EN N 736207 N 731201
ACI 209R GL2000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

n
te

l d
ot

va
ro

vá
ní

s [d]

Porovnání p hu sou n tele dotvarování 
( eton C50/60, vnesení zat ení 28 dní, tl. 1 m)

B3 SC99 EN N 736207 N 731201
ACI 209R GL2000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

1c

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

n
te

l d
ot

va
ro

vá
ní

s [d]

Porovnání p hu sou n tele dotvarování 
( eton C30/37, vnesení zat ení 7 dní, tl. 1 m)

B3 SC99~MC2010 EN N 736207 N 731201
ACI 209R GL2000

1d

1e 1f

1g



3 6 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  ❚ 2 / 2 0 1 6

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

nost J je rozložena do tří složek. Člen 

„q1“ představuje okamžité přetvoře-

ní, členy „q2“, „q3“ a „q4“ basic creep 

– přetvoření při stálé vlhkosti a  teplo-

tě a člen „q5“ drying creep – vliv vysy-

chání průřezu [4]. Tento model je velice 

komplexní s možností volby největšího 

počtu vstupních parametrů. Jeho ma-

tematická struktura byla sestavena po-

dle obrovského množství experimentů. 

Predikční model MC 2010 [5] je uve-

den v bulletinu The International Fede-

ration for Structural Concrete (fib – Fé-

dération internationale du béton). Mo-

del Code 2010 navazuje na starší po-

stupy publikované v CEB – FIP 1970, 

CEB – FIP 1978, CEB – FIP 1990 

a SC 99 (Structural Concrete).

GL 2000 Model [6] byl vyvinut 

N. J. Gardnerem a M. J. Lockmanem. 

Navazuje na starší GZ Model z  ro-

ku 1993, jehož autory jsou Gardner 

a J. W. Zhao. 

Pro zajímavost jsou do porovnání 

zapracovány modely ACI 209R z  ro-

ku 1992 (American Concrete Insti-

tute), Australian Standard Code Mo-

del AS 3600 z  roku 1988 [6] a model 

British Standart BS 8110 z  roku 1985 

[7]. Porovnání je provedeno pro desky 

tloušťky 0,35 m a 1 m, pro třídy beto-

nu C30/37 a C50/60 a pro vnesení za-

tížení 7 a 28 dní.

ZÁVĚRY

Jak je patrné z  grafů na obr. 1a až  h 

a 2a až d, predikční modely vykazují 

značné rozdíly ve stanovení součinitele 

dotvarování i poměrného smršťování. 

Pokud učiníme předpoklad a zvolíme si 

model B3 jako srovnávací ukazatel pro 

ostatní modely, a to zejména proto, že 

je tento model velice komplexní s mož-

ností volby největšího počtu vstupních 

parametrů a na základě velkého množ-

ství srovnávacích experimentů, lze kon-

statovat následující:

• Metoda uvedená v ČSN 73 1201 vy-

kazuje příliš nízké hodnoty a velmi 

podceňuje hodnotu součinitele do-

tvarování.

• Metoda uvedená v ČSN 73 6206 na-

proti tomu často predikuje nejvyš-

ší hodnoty. 

• Model GL 2000 se blíží v  charakte-

ru průběhu modelu B3, často však 

s konstantním odstupem. 

• Metoda ACI 209R má nejrychlejší ná-

stup a z tohoto pohledu se výrazně li-

ší od ostatních modelů v počátečních 

fázích dotvarování a smršťování. 

• Metody AS a BS jsou velmi zjednodu-

šené a často velmi vzdálené od hod-

not a průběhu modelu B3.

• Metoda MC2010 vykazuje často mír-

ně vyšší hodnoty ve srovnání s  mo-

delem B3. 

Vzhledem k  vyslovenému předpo-

kladu použití modelu B3 jako srovná-

vacího ukazatele bychom nedoporu-

čovali používat predikční modely uve-

dené v  ČSN 73  1201, ČSN 73  6206, 

ACI 209R, BS a AS. Vhodné jsou z to-

hoto pohledu modely MC2010 a ČSN 

EN  1992-1-1. Z porovnání je patrné, 

že pro stanovení součinitele dotvaro-

vání a  hodnot poměrného smršťování 

je vždy lépe použít kombinaci několi-

ka metod pro získání představy o mož-

ném rozmezí predikovaných hodnot.
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Obr. 2 Porovnání průběhu smršťování, normálně tvrdnoucí cement, doba ošetřování 2 dny, 

relativní vlhkost 70 %: a) beton C30/37, tloušťka 0,35 m, b) beton C30/37, tloušťka 1 m, c) beton 

C50/60, tloušťka 0,35 m, d) beton C50/60, tloušťka 1 m ❚ Fig. 2 Comparison of shrinkage, 

normally hardening cement, curing period 2 days, relative humidity 70 %: a) C30/37 concrete, 

thickness 0,35 m, b) C30/37 concrete, thickness 1 m, c) C50/60 concrete, thickness 0,35 m, 

d) C50/60 concrete, thickness 1 m
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