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DEFORMACE SYMETRICKY A NESYMETRICKY 
VYSYCHAJÍCÍCH BETONOVÝCH NOSNÍKŮ
DEFORMATION OF CONCRETE BEAMS SUBJECT 
TO SYMMETRIC AND NON-SYMMETRIC DRYING
Petr Havlásek, Vít Šmilauer, Václav Nežerka, Lenka Dohnalová, Radoslav Sovják

V příspěvku jsou prezentovány výsledky experimentální studie dlouhodobého chování běžného konstrukčního 
betonu, jejíž jádro tvoří měření průhybu symetricky a nesymetricky vysychajících prostě podepřených nosníků 
s rozpětím od 1,75 do 3 m. Výsledky tohoto výzkumu pomohou identifikovat vzájemnou interakci vysychání, 
smršťování, dotvarování a vlivu mikrotrhlinek.
This paper documents behaviour of concrete beams with spans from 1.75 up to 3 m with fully or partially 
sealed surface. These measurements present the core of the experimental study on the long-term behaviour 
of structural concrete. The results will facilitate identification of the interaction among drying, shrinkage, 
creep and microcracking.

Při analýze smrštění a dotvarování be-
tonových konstrukcí se používají dva 
základní přístupy. Jednodušší přístup 
popisuje průměrné chování celého 
betonového průřezu (cross-sectional 
approach), je zakotven v normách pro 
navrhování betonových konstrukcí 
a postačuje pro analýzu drtivé většiny 
inženýrských konstrukcí. Proměnlivá 
tuhost betonu, vyjádřená ať už souči-
nitelem dotvarování či funkcí poddaj-
nosti, a smrštění betonu jsou defino-
vány jednotně na celém betonovém 
průřezu, což je výhodné pro prutové 
výpočetní modely, kde jsou postačují-
cím výsledkem deformace a integrál-
ní vnitřní síly.

Druhý přístup přiřazuje funkci 
poddajnosti a  smrštění každému 
jednotlivému bodu konstrukce (ma-
terial-point approach), čímž lze kro-
mě průměrné odezvy získat i  vhled 
do složitějších přidružených procesů 
typických pro betonové konstrukce. 
Mezi ně patří např. vznik povrchových 
trhlin vyvolaných vysycháním, expan-
zí jádra vlivem nárůstu teploty, rych-
lým ochlazením povrchu či účinkem 
nesymetricky vysychajících povrchů 
(desky cementobetonového krytu, 
průmyslové podlahy, stěny komoro-
vých průřezů mostních konstrukcí).

Podkladem pro tvorbu a  kalibra-
ci normových vztahů pro průřezový 
přístup jsou rozsáhlé databáze ex-
perimentálních dat z  dotvarovacích 
zkoušek a  měření smrštění za kon-
stantních laboratorních podmínek. 

Aktualizovaná databáze z Northwes-
tern University [1], [2] obsahuje pro 
1  723 rozdílných betonových směsí 
celkem 1 438 dotvarovacích zkoušek 
a  3 480 měření smrštění. Bohužel ani 
takto rozsáhlá databáze není postaču-
jící pro vývoj a  identifikaci materiálo-
vých parametrů konstitutivních vztahů 
bodového přístupu. Důvodem ne-
vhodnosti není malé množství dat, ale 
jejich roztříštěnost a neprovázanost. 

Většina dosud provedených expe-
rimentů byla primárně navržena za 
účelem studia materiálu, tj. vlivu slo-
žení betonové směsi na odezvu, ni-
koliv pro analýzu fyzikálních procesů. 
V  databázi je jen naprosté minimum 
experimentálních studií, které v  do-
statečně dlouhém časovém horizontu 
popisují současně základní dotvaro-
vání, dotvarování při vysychání a  vý-
voj smrštění konstrukčních betonů 
běžných pevností. Konkrétně se jed-
ná o osm studií, z nichž sedm skončilo 
již před více než 30 lety a  byl pro ně 
použit pouze portlandský cement. 
V  žádném z  těchto experimentů bo-
hužel nebylo současně monitorováno 
množství odpařené vody nebo vývoj 
relativní vlhkosti, které jsou hnací 
silou smrštění a  dotvarování při vy-
sychání. Tyto informace jsou navíc 
nezbytné pro správnou kalibraci mo-
delu transportu vlhkosti. 

Pokročilé konstitutivní modely pro 
dotvarování a  smršťování betonu na 
úrovni materiálového bodu trpí nedo-
statkem vhodných experimentálních 

dat. V  roce 2019 byl proto na Fakultě 
stavební ČVUT v  Praze zahájen expe-
rimentální program, v němž jsou stan-
dardní měření doplněna souborem 
30 betonových nosníků s rozpětím od 
1,75 do 3 m, jejichž povrch byl zcela či 
částečně zapečetěn proti vysychání. 
Cílem je vytvořit jedinečnou a  ucele-
nou databázi sloužící k ověření stáva-
jících a k vývoji nových materiálových 
modelů a  pomocí získaných dat rov-
něž identifikovat interakci smršťování, 
dotvarování a účinku mikrotrhlinek.

Experimentální program
Pro eliminaci vlivu materiálové varia-
bility způsobené opakovaným míchá-
ním a  s  přihlédnutím k  množství po-
třebného betonu byly všechny vzorky 
připraveny z  jedné záměsi transport-
ního betonu, jehož složení je shrnuto 
v tab. 1. Z důvodu snížení autogenní-
ho smrštění a  současně pro zlepšení 
zpracovatelnosti byl zvolen vyšší vod-
ní součinitel 0,49. Jako pojivo byl po-
užit směsný cement s 29% náhradou 
slínku vysokopecní struskou.

Při zrání vzorků byla snaha se co 
nejvíce přiblížit zapečetěným (vlh-
kostně izolovaným) podmínkám. 
Proto byl nad vybetonovanými vzorky 
zbudován provizorní fóliový stan s vy-
víječi mlhy. Vlivem jejich nedostateč-
ného výkonu a netěsnosti stanu však 
začala po několika dnech relativní 
vlhkost zvolna klesat. Aby se zabráni-
lo nekontrolovanému vysychání vzor-
ků, což by mohlo vést nejen ke vzniku 
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povrchových trhlinek, ale především 
k  nerovnoměrnému rozložení rela-
tivní vlhkosti ve vzorcích, bylo zahá-
jeno pravidelné kropení a dodatečně 
zakrytí PE fólií. Vzorky pro pevnostní 
zkoušky byly po odbednění skladová-
ny odděleně v  plastovém kontejneru 
s vlhkostí cca 95 %, kde byly ponechá-
ny až do okamžiku testování.

Válcové a  krychelné pevnosti byly 
zjištěny ve stáří 3, 7, 28, 90 a 365 dní; 
v jednom a třech měsících a v jednom 
roce byly navíc doplněny o  měření 
modulu pružnosti. Vývoj těchto ve-
ličin velmi dobře souhlasí s  doporu-
čením fib pro cement s  normálním 
nárůstem pevnosti, což je dáno 29% 
zastoupením strusky v  pojivu s  po-
malejší hydratací. Hodnoty tahové 
pevnosti a  lomové energie ve stáří 
jednoho měsíce byly identifikovány 
nepřímo pomocí MKP simulací trám-
ců 100 × 100 × 400 mm bez zářezu při 
zatížení ve čtyřbodovém ohybu a  se 
zářezem hloubky 25 a 40 mm v tříbo-
dovém ohybu. Základní mechanické 
vlastnosti jsou uvedeny v tab. 2.

Posledním experimentem, který 
proběhl v rámci krátkodobých měření, 
byla hodinová dotvarovací zkouška ve 
stáří betonu jednoho a tří měsíců. Je-
jím cílem bylo ověřit, pro jakou délku 
zatížení platí ekvivalence mezi funkcí 
poddajnosti a  reciproční hodnotou 
konvenčního modulu pružnosti. Bylo 
zjištěno, že obecně akceptovaná hod-
nota pro 0,01 den (cca 15  min) vede 
k  příliš vysoké hodnotě poddajnosti, 
shody bylo dosaženo při délce zatížení 
po dobu 0,002 dne, tj. asi 3 min.

Všechna experimentální tělesa 
pro dlouhodobá měření měla čás-
tečně nebo zcela zapečetěný povrch. 

V literatuře se jako nejrozšířenější způ-
sob pečetění uvádí použití tří vrstev sa-
molepicí hliníkové fólie. Vlivem koroze 
hliníku v  alkalickém prostředí betonu 
však toto řešení může vést k vysychání 
(zpočátku velmi nenápadnému), a tím 
i  smršťování, které může zejména 
u  zcela zapečetěných vzorků význam-
ně zkreslit změřená data. 

S  úmyslem eliminovat korozi hli-
níkové fólie či ji alespoň co nejvíce 
oddálit je v  tomto experimentu mezi 
první a  druhou vrstvu hliníkové fólie 
vložena běžná polypropylenová pás-
ka, která současně zvyšuje mechanic-
kou odolnost velmi tenké hliníkové 
fólie. První (vnitřní) vrstva hliníkové 
fólie slouží v  tomto uspořádání pře-
devším jako kvalitní adhezní můstek. 
Funkčnost tohoto souvrství byla pro-
kázána sledováním úbytků hmotnosti 
na rozdílnými způsoby zapečetěných 
betonových krychlích o  hraně 70 
a  100 mm. Oproti variantám s  jed-
nou až třemi vrstvami hliníkové fólie 
zůstává navržená skladba čtyř vrstev 
i po dvou letech měření zcela funkční.

Většina dlouhodobých experimen-
tů byla zahájena ve stáří betonu jed-
noho měsíce. Šlo o tyto zkoušky: gravi-
metrické stanovení množství odpaře-
né vody (válce Ø 192 mm a různé výšky 
od 25 do 200 mm se zapečetěným 
pláštěm a  vysychajícími podstavami), 
autogenní a celkové smrštění, základní 
dotvarování, dotvarování při vysychá-
ní (hranoly 100 × 100 × 300 mm, měření 
proběhlo externími strunovými tenzo-
metry při hodnotě tlaku dotvarovacích 
zkoušek 10 MPa), dotvarovací zkouška 
za excentrického tlaku a nakonec test 
prstenců tří různých velikostí na váza-
né smrštění. 

CEM II/B-S 32,5 R Radotín

[kg/m3]

379

kamenivo 1 791

- DTK 0–4 Nučničky 603

- DTK 0–4 Otradovice 219

- HTK 4–8 Ledčice 331

- HTK 8–16 Nučničky 638

voda 185

Sika BV4 1,9

Pozn.: w/c = 0,49; a/c = 4,73
            objemová hmotnost čerstvé směsi 2 357 kg/m3 

Tab. 1 Složení betonové směsi
Tab. 1 Composition of the concrete mixture

modul pružnosti [GPa] 30,3

tlaková pevnost (Ø 150 × 300 mm) [MPa] 36,8

tahová pevnost (identifikace MKP) [MPa] 3,38

lomová energie (identifikace MKP) [N/m] 150

Tab. 2 Základní mechanické vlastnosti ve stáří 
jednoho měsíce
Tab. 2 Basic mechanical properties at the age 
of 1 month

Řada Výška [mm] Rozpětí [mm] Vysychání

1 100 2 500 shora

2 100 2 500 není, 
zapečetěno

3 100 2 500 zdola

4 100 2 500 shora + zdola

5 50 1 750 shora

6 200 3 000 shora

7 150 3 000 shora

Tab. 3 Geometrie nosníků skupiny I (obr. 1)
Tab. 3 Geometry of the beams Group I (fig. 1)

P R O F E S I O N Á L N Í  Ř E Š E N Í
výzkum  vývoj  výroba  obchod  poradenství
pro sanace betonových konstrukcí

Redrock Construction s.r.o.
Újezd 40/450, Michnuv palác
Praha 1, Malá Strana
Telefon: +420 283 893 533
Fax: +420 284 816 112
E-mail: info@redrock-cz.com
www.redrock-cz.com

i n ze rce
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Betonové nosníky
Jádrem experimentálního programu je 
měření průhybu prostě podepřených 
betonových nosníků se zcela či částeč-
ně zapečetěným povrchem. Nosníky 
jsou rozděleny do dvou skupin:
• skupinu I  (7 × 3 = 21 vzorků, obr. 1 

a tab. 3) tvoří nosníky o rozpětí 1,75 
až 3 m a výšce od 50 do 200 mm, je-
jichž vnější zatížení je v  čase ne-
měnné. Rozměry byly navrženy tak, 
aby maximální normálové napětí 
od ohybu bylo u  všech vzorků při-
bližně stejné (cca 1,05 MPa) a pruž-
ný průhyb cca 0,34 až 0,47 mm. Pro 
zvýšení přesnosti a  současně za 
účelem stanovení vlivu materiálové 
variability byly vyrobeny vždy tři 
identické vzorky od každé 
konfigurace.

• skupinu II (3 × 3 = 9 vzorků, obr. 2) 
tvoří nosníky o rozpětí 2 m a výšce 
0,1 m. Díky použití dvojice 15kg ex-
terních závaží umístěných v pěti-
nách rozpětí vzorků je možné sledo-
vat vliv směru vysychání a mikro-
trhlinek na tuhost nosníků při přití-
žení a odtížení. 
Všechny nosníky v této studii mají 

přesah podpor 0,1 m a  šířku rovněž 
0,1 m. Přibližně středem průřezu pro-
chází závitová tyč Ø 4 mm, která má 
zabránit případnému progresivnímu 
kolapsu nosníků umístěných nad se-
bou. Orientace nosníků na stojanech 
je kolmo ke směru betonáže.

Příprava těles pro tuto část experi-
mentu byla časově a  fyzicky náročná. 
Nosníky byly měsíc po vybetonování 
postupně odbedňovány, jejich povrch 
mechanicky nahrubo očištěn, zbaven 
prachu a následně zapečetěn. Hotové 
nosníky byly zabaleny do plachty, aby 
bylo bráněno nadměrnému vysychání 
před definitivním umístěním na stoja-
ny a  počátkem měření, které bylo ve 
stáří betonu 34 dní.

Jedno z mála míst, které splňovalo 
nadstandardní prostorové nároky na 
realizaci experimentu (od betonáže 
po instalaci vzorků a vlastní měření), 
byla hala Experimentálního centra 
ČVUT v Praze, ve které však není mož-
né regulovat hodnotu relativní vlhkos-
ti ani udržet konstantní teplotu. Měře-
ní jsou sice ovlivněna kolísáním okol-
ních podmínek (relativní vlhkost 30 
až 65 %, teplota 13 až 27 °C), nicméně 

průměrná hodnota relativní vlhkosti 
a  teploty se velmi blíží standardním 
laboratorním podmínkám (relativní 
vlhkost 50 %, teplota 20 °C). Do jisté 
míry lze tyto výkyvy vnímat i jako pří-
nos (podmínky bližší realitě, možnost 
identifikovat citlivost a zpoždění me-
chanické odezvy na změny vlhkosti/
teploty u vzorků rozdílné velikosti).

Měření deformace betonových 
nosníků
Pro monitorování svislého průhy-
bu betonových nosníků byly použity 
tři rozdílné experimentální techniky. 
Nejprimitivnější, nicméně robustní 
metoda využívá sadu pěti digitálních 
úchylkoměrů s přesností 0,01 mm na-
montovaných na hliníkovém profilu 
s  pevnou levou a  stavitelnou pravou 
podporou (obr. 2). Pozice snímačů ko-
respondují s polovinami rozpětí nos-
níků rozdílných délek. 

Druhá, plně automatická metoda 
měření využívá lineární snímače posu-
nu instalované v polovině rozpětí nosní-
ků skupiny II (a od roku 2021 i skupiny I). 

Poslední metodou je bezkontaktní 
měření pomocí korelace digitálního 
obrazu (DIC – digital image correlation). 
Fotografie byly pořizovány automa-
ticky dvěma fotoaparáty, z  nichž je-
den snímal horní čtyři řady a  druhý 

zbývající tři řady nosníků skupiny I. 
Zpracování velmi vysokého počtu 
snímků by nebylo možné provést 
běžnými open-source DIC nástro-
ji (Ncorr ap.), proto byl pro vyhod-
nocení použit vlastní open-source 
software PyVeX [3]. Pomocí tohoto 
softwaru byly vyhodnocovány posuny 
nad podporami a ve čtvrtinách a po-
lovině rozpětí nosníků skupiny I  (viz 
štítky s náhodnými vzory na obr. 1). 

Experimentální výsledky 
Výsledky experimentálních měření 
jsou konzistentní, vykazují malý roz-
ptyl dat a  svědčí o  pečlivé přípravě 
celého experimentu. Redundantní 
měření průhybu třemi metodami po-
skytují i další informace o tvaru a sy-
metrii průhybové čáry. Komplemen-
tární měření pomohla identifikovat 
a  klasifikovat náhlé změny průhy-
bu, které mohou být způsobeny jak 
prudkou změnou relativní vlhkosti, 
tak i samovolným či neúmyslným po-
hybem s terčíky s náhodným vzorem 
pro DIC nebo plíšky, o  které se opí-
rají hroty úchylkoměrů. Kontinuální 
měření snímači posunu v  polovinách 
rozpětí nosníků navíc poskytují velmi 
přesná půlhodinová data umožňují-
cí sledovat odezvu i na drobná kolísá-
ní relativní vlhkosti či drobné změny 

1
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Vliv vysychání z  různých povrchů 
se dá dobře demonstrovat na čtyřech 
geometricky shodných nosnících sku-
piny I (výška 100 mm a rozpětí 2,5 m). 
Časová závislost průhybu uprostřed 
nosníku změřená úchylkoměry je 
znázorněna pomocí bodů v  grafu na 
obr. 4, šipka v legendě označuje směr 
vysychání. Za povšimnutí stojí nejen 
značná velikost průhybu způsobená 
jednostranným vysycháním, ale i cha-
rakter tohoto vývoje, který má lokální 
maximum již za cca jeden měsíc, po 
něm následuje drobný pokles a  na-
to dochází opět k  nárůstu průhybu. 

Tento trend velmi dobře koresponduje 
se slepou predikcí sdruženým výpo-
čtem MKP v programu OOFEM [4], kte-
rá je pro konstantní hodnotu relativní 
vlhkosti okolního prostředí znázorněna 
čarami. V  této simulaci je pro trans-
port vlhkosti použit model Bažant– 
–Najjar, jehož parametry byly stanoveny 
dle doporučení fib MC 2010. Mechanic-
ká odezva, která využívá předpočítané 
pole relativní vlhkosti, je definována 
materiálovým modelem založeným 
na teorii solidifikace a mikro předpětí, 
který je rozšířen o možnost vzniku ta-
hových trhlin. Díky tomuto rozšíření 
je možné velmi věrně reprodukovat 
změřená data obousměrně vysychají-
cího nosníku. Rychlý nárůst průhybu 
krátce po zatížení je způsoben vznikem 
mikrotrhlinek, neboť dotvarování při 
vysychání (tj. Pickettův jev) se projeví 
až později (cca od dvou měsíců) a sa-
motné symetrické vysychání nemá na 
průhyb žádný vliv.

Obr. 5 ilustruje vypočtené rozlože-
ní normálového napětí ve směru osy 
nosníku po jednom roce vysychání na 
(50× znásobeném) zdeformovaném 
tvaru poloviny nosníku a  na průře-
zu v  ose symetrie. Za pozornost stojí 
poměrně komplexní profil napětí po 
výšce nosníku, který je způsoben ne-
rovnoměrným vysycháním a  smrště-
ním, jež má významnější účinky než 
zatížení vlastní tíhou.

Porovnání slepé predikce a  sku-
tečného chování shora vysychajících 
nosníků různých velikostí ukazuje, že 
parametry pro 100 mm vysoký nosník 
nelze jednoduše přenést na chování 

1 Skupina nosníků I, rozpětí od 1,75 do 3 m, sedm trojic identických vzorků 2 Skupina nosníků II,  
rozpětí 2 m, proměnlivá historie zatížení, 3× 3 druhy zapečetění  3 Srovnání vývoje svislého průhybu 
uprostřed nosníků výšky 200 mm a rozpětí 3 m 4 Vývoj svislého průhybu rozdílně vysychajících  
nosníků výšky 100 mm, experiment a simulace MKP
1 Group I, span 1.75–3.00 m, 7× 3 identical specimens 2 Group II, span 2 m, variable loading history,  
3× 3 sealing configurations 3 Comparison of the vertical deflection at the midspan of 200 mm deep 
beams with a span of 3 m 4 Evolution of vertical deflection of the 100 mm deep beams with different 
sealing setups, experiment and FEM simulation

2

3 4

průhybu po odtížení/přitížení vzorků  
skupiny  II. Dodatečná instrumenta-
ce vzorků skupiny I  byla provedena 
za účelem prodloužení délky trvání 
experimentu i  po ukončení projektu 
(12/2021).

Konzistence experimentálních měře-  
ní i  minimální variabilita vzorků stejné 
geometrie jsou ilustrovány v  grafu na 
obr. 3, kde je v semilogaritmickém mě-
řítku vůči délce zatížení/vysychání vy-
nesen průhyb v polovině nosníků výšky 
200 mm vysychajících shora. Modré 
body označují měření úchylkoměrem, 
křivky pak výsledky DIC.

t-ť t-ť
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úchylkoměr
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jiných velikostí. Průhyb 50 mm vyso-
kého nosníku je v  simulaci značně 
nadhodnocen. To může být do jisté 
míry vysvětleno nechtěným částeč-
ným vyschnutím před zahájením ex-
perimentálního měření či vlivem po-
vrchové vrstvy betonu s  jinými vlast-
nostmi. Vývoj průhybu nosníků výšky 
150 a 200 mm koresponduje se simu-
lacemi jen přibližně první tři měsíce, 
kdy simulace předpovídá počátek 
drobného poklesu průhybu, zatímco 
skutečný průhyb těchto nosníků stále 
pokračuje.

Závěr
V roce 2019 byla zahájena rozsáhlá ex-
perimentální studie časově závislého 
chování konstrukčního betonu třídy 
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C30/37 s  vodním součinitelem 0,49 
a s cementem CEM II/B-S 32,5 R. Kon-
venční měření smrštění a dotvarování 
jsou zde doplněna méně obvyklými 
experimenty, které mají pomoci vali-
dovat a  vyvíjet nové pokročilé mate-
riálové modely. Jádrem experimentu 
je měření průhybu betonových nosní-
ků o rozpětí až 3 m s částečně či plně 
zapečetěným povrchem. Tímto způ-
sobem je v  experimentu dosaženo 
požadované interakce dotvarování, 
smršťování a  mikrotrhlinek. Většina 
provedených experimentů vykazu-
je velmi dobrou shodu s modely z  li-
teratury (B3, fib MC 2010) [5]. Porov-
nání změřených průhybů betonových 
nosníků se slepou predikcí získanou 
výpočty metodou konečných prvků 

v  programu OOFEM dokládá vysoký 
potenciál použitých konstitutivních 
vztahů, nicméně naznačuje i  prostor 
ke zdokonalení či zlepšení kalibrace. 
Bližší podrobnosti a  data k  provede-
ným experimentům jsou dostupné 
v [5] a [6].
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5 Zdůrazněný zdeformovaný tvar a rozložení napětí σx v nosníku 
vysychajícím: a) zdola, b) shora, c) z obou stran 6 Vývoj svislého 
průhybu nosníků výšky 50 až 200 mm vysychajících shora, experiment 
a simulace MKP
5 Magnified deformed shape and distribution of σx on the beams 
drying from the: a) bottom, b) top, c) both surfaces 6 Evolution 
of vertical deflection of beams drying from the top surface with 
50–200 mm height, experiment and FEM simulation
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