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Modelování železobetonových desek programem
INCA

Luděk Brdečko1

Abstrakt : The research of the damage localization and failure of reinforced concrete slabs
and an aplication of the localization limiters into models of these structures was a motive to
a development of program INCA. In this paper is presented a theoretical base of a material
model of program and its implementation. The example show the behaviour of local and
nonlocal solutions slab’s model.

1 Úvod

V rámci řešení grantového projektu GAČR 103/03/P055 je řešena problematika modelo-
vání lokalizace poškození v železobetonových deskách. Za tímto účelem byl vyvinut pro-
gram INCA (Inelastic Nonlocal Continuum Analysis) umožňující fyzikálně nelineární řešení
železobetonových desek. V tomto příspěvku je představen konečný prvek pro tuto analýzu
včetně použitého materiálového modelu a omezovačů lokalizace.

2 Popis prvku

Vzhledem k charakteru úlohy bylo rozhodnuto použít deskostěnový prvek a nejít cestou
modelování pomocí prostorových prvků, zejména kvůli výpočtové náročnosti fyzikálně
nelineárních výpočtů. Použitý prvek je čtyřuzlový deskostěnový s izotropními bázovými
funkcemi. Je v něm zahrnuto ohybové a membránové chování, včetně jejich vzájemného
ovlivnění, tak aby bylo možno postihnout posun neutrální plochy oproti střednicové rovině.
Působení za ohybu je odvozeno z Mindlinovy teorie a zahrnuje tedy i smyk z roviny desky.

Prvek je rozdělen na vrstvy, v jejichž středu v každém integračním bodě prvku probíhá
vyhodnocování konstitutivních vztahů a výpočet matice tuhosti materiálu [Dd,i]. Obdobně
je řešena i výztuž, kde jedna vrstva odpovídá jednomu systému podélných výztužných
vložek. Matice tuhosti materiálu pro beton i pro ocel jsou transformovány do globálního
souřadného systému. Matice tuhosti materiálu pro integrační bod se získá sumací těchto
matic jako:
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kde ti je tloušťka vrstvičky, zi je z-ová souřadnice těžiště vrstvičky a [Dsh] je diagonalní
matice, jejíž členy tvoří součin smykové tuhosti a redukované smykové tloušťky desky. Tato
tuhost se prozatím ve výpočtu užívá v konstantní neredukované podobě.

3 Materiálový model

3.1 Předpoklady řešení

Pro vrstvu betonu je uvažována rovinná napjatost. Z hlediska předpokládaného využití
programu byly stanoveny následující požadavky na model:

• postihnout nelineární pracovní diagram betonu v tlaku, včetně degradace materiálu
po porušení,

• postihnout ortotropii způsobenou vznikem trhlin,

• uvažovat residuální tuhost betonu porušeného trhlinami,

• být založen na snadno dostupných vstupních charakteristikách,

• být poměrně jednoduchý tak, aby na něm mohlo být zkoumáno nelokální chování.

Vzhledem k těmto požadavkům byl zvolen izotropní model pro poškození a porušení
v tlačené oblasti a ortotropní model dvou nehybných ortogonálních trhlin pro porušení
v tažené oblasti.

3.2 Zóny napjatosti, podmínka porušení a efektivní pevnosti

Jak v tlakové, tak v tahové zóně se pracuje s efektivní pevností, odvozené z podmínky
porušení. Tato pevnost vyjadřuje vliv 2D namáhání na porušení betonu.

Podmínka porušení v tlakové oblasti vychází z podmínky porušení podle Kupfera

σ2 ≤ fc,ef = −1 + 3.65α

(1 + α)2 fc, (2)

kde α = σ1/σ2 za předpokladu σ1 > σ2. Hraniční bod mezi tahovým a tlakovým na-
máháním na této funkci má souřadnice [σ1 = µ1 = 0.02198824fc, σ2 = µ2 = −0.96fc]
a jemu odpovídající α má hodnotu αct = −0.0228321. Tato hodnota α definuje rozmezí
mezi zónou tlak-tlak a tah-tlak pro materiál neporušený tahem, pro který platí izotropní
konstitutivní vztahy. Po vytvoření trhlin rozhoduje o uzavření trhliny znaménko normá-
lového napětí ve směru kolmém na trhlinu. Rozmezí mezi zónou tah-tlak a zónou tah-tah
je dáno podmínkou

σ2 ≥ 0. (3)

Z předpokladu lineárního průběhu funkce porušení v oblasti tah-tlak je možno odvodit
podmínku

σ1 ≤
(

1 +
µ1σ2 − ftσ2

µ2ft

)
ft. (4)
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Efektivní pevnost v tahu se odvodí z podmínky porušení (4) v závislosti na α

ft,ef =
ftαµ2

αµ2 − µ1 + ft
. (5)

Pro tlakové namáhání v této zóně se pevnost redukuje

fc,ef = µ2. (6)

V zóně tah-tah dosahuje hlavní napětí tahové pevnosti a podmínku porušení je možno
zapsat

σ1 ≤ ft,ef = ft. (7)

Dále se pracuje s ekvivalentní jednoosou deformací. Ekvivalentní deformace vyjadřuje
deformaci, která by odpovídala danému napětí při jednoosém namáhání. Za předpokladu,
že se v jednotlivých iteracích nemění směr, ve kterém jsou vyhodnocována napětí (izot-
ropní model, popř. fixed crack model), pro metodu sečných tuhostí je možno stanovit
ekvivalentní deformaci z celkového napětí a sečného modulu pružnosti

εeq = σi/Es,i. (8)

3.3 Poškození v tlakové zóně

V tlakové zóně se redukuje matice tuhosti pomocí parametru poškození ωc

[Dd] = (1− ωc)[De]. (9)

Parametr popoškození ωc se získá z ekvivalentního pracovního diagramu pro namáhání
v tlaku uvažovaného pro druhé hlavní napětí

ωc =
Eo − E2,eq

Eo
. (10)

Napětí podle pracovního diagramu v tlaku je dáno funkcí

σeq = fc,ef
kη − η2

1 + (k − 2)η
, (11)

kde η = εeq/εc,o, k = εc,o/σc,ef a εc,o je deformace odpovídající tlakovému porušení.
Sestupná větev tohoto diagramu je lineární s mezní deformací v tlaku εc,f .

3.4 Porušení v tahové zóně

V tažené zóně je poškození nulové až do dosažení podmínky porušení. Pak se uvažuje
vznik jedné nebo dvou trhlin. Směr první trhliny je určen ze směru druhého hlavního
napětí. Tento směr je pak již zafixován pro další vyhodnocování napětí. Další trhlina
může vzniknout pouze ve směru kolmém na první trhlinu.

Residuální tuhost trhliny je určována z ekvivalentního pracovního diagramu vyjád-
řeného jako závislost napětí na rozevření trhliny. Za předpokládu rozložení poruchy do



Modelování ŽB desek L.Brdečko

oblasti o šířce h kolmé na trhlinu, lze tento diagram převést na závislost mezi napětím
a neelastickou deformací. Tento vztah je v programu aproximován funkcí

σeq = ft,ef exp

(
εeq

εt,f

)
, (12)

kde deformace εt,f definuje průsečík tečny ke grafu ve vrcholu s osou εeq. Nalezení neelas-
tické deformace pro konkrétní celkovou ekvivalentní deformaci je řešeno iteračně.

Submatice matice poddajnosti pro normálové směry napětí v okamžiku vzniku trhliny
se získá součtem elastické a neelastické části

[C ′
d] = [C ′

e] + [C ′
c], (13)
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Takto sestavená matice se invertuje

[D′
d] =

[
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 (15)

a dosadí do celkové matice tuhosti

[Dd] =




[D′
d] 0

1 G


 . (16)

Poissonovy součinitele ν21 = ν E1
Eo

a ν12 = ν E2
Eo

klesají postupně s rozvojem trhlin a smyková
tuhost se redukuje G = βGo.

4 Omezovače lokalizace

Při standardním použití pracovního diagramu v tahu se sestupnou větví je šířka zóny po-
škozené trhlinami ve výpočtu ovlivněna velikostí prvků v oblasti poruchy. Tento nepříznivý
jev je možno eliminovat různými postupy. V programu je možno pracovat s pevně daným
vztahem mezi napětím a neelastickou deformací (12).

Také je možno použít postup často nazývaný model pásu trhlin, který zmíněný vztah
definuje z lomové energie a velikosti prvku ve směru kolmém na trhlinu. U tohoto postupu
sice zůstává porušená zóna závislá na velikosti prvků, ale upravuje se disipovaná energie
při rozvíjení trhliny.

U nelokálního modelu je velikost porušené zóny dána dalším vstupním parametrem,
kterým je interakční poloměr R. Tato veličina charakterizuje skutečnou velikost porušené
zóny a slouží také ke stanovení pracovního diagramu pomocí lomové energie. U nelokálního
modelu se určitá veličina považuje za závislou na hodnotách téže veličiny v okolí daném
interakčním poloměrem. K výpočtu této nelokální hodnoty se používá váhové průměrování.
V programu je jako nelokální veličina uvažována celková deformace, sloužící k určení nové
tuhosti.
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Obrázek 1: Závislost síla – průhyb pro střed desky

5 Příklad

Jako ukázka funkce progamu je zde uvedeno řešení desky, jejíž experimentální výsledky
byly publikovány v [4]. Jde o čtvercovou desku bodově podepřenou v rozích, zatíženou na-
růstajícím průhybem uprostřed. Délka desky je 0.914 m a tloušťka je 0.0445 m. Deska je vy-
ztužena obousměrně při dolním povrchu se stupněm vyztužení 0.85. Charakteristiky známé
z experimentu byly pro ocel E = 200 GPa, fy = 345 MPa a pro beton E = 29.1 GPa,
fc = 37.9 MPa a εc,f = 0.0035. Ostatní parametry byly určeny na základě doporučení
v [1], [2] a [3]. Odhad interakčního poloměru R = 0.036 m vycházel z předpokladu použití
pouze jemnějších frakcí kameniva vzhledem k malé tloušťce desky.

Výpočet byl proveden pro model s pevně daným pracovním diagramem (lokální model)
a pro model s nelokálním průměrováním (nelokální model). Byla uvažována síť konečných
prvků se zahuštěním v oblasti poruchy. V případě (a) bylo zahuštění rovnoměrné s mi-
nimální velikostí prvku 5 mm, v případě (b) bylo zahuštění nerovnoměrné s minimální
velikostí prvku 0.33 mm.

Obrázek 1 ukazuje diagram síla versus průhyb pro střed desky. Modely vystihují po-
měrně dobře zatěžovací dráhu, méně dobře už mezní zatížení. Z obrázku je ovšem zřejmý
rozdíl v dosaženém mezním zatížení pro různé velikosti prvků pro lokální model, zatímco
u nelokálního modelu jsou výsledky v tomto ohledu stejné.
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6 Závěr

V příspěvku byly prezentovány teoretické podklady MKP modelu železobetonové desky,
který bude nadále sloužit ke sledování porušování konstrukce při aplikaci omezovačů loka-
lizace. Chování modelu s jedním z těchto postupů – nelokálního modelu, ukázalo výsledky
výrazně méně zavislé na hustotě sítě konečných prvků než tomu bylo u klasického lokálního
modelu, a to zejména z hlediska dosažené mezní únosnosti.

Poděkování
Příspěvek vznikl s podporou projektu GAČR 103/03/P055.
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