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Souhrn 

CDP – concrete damage plasticity - materiálový 
model je matematický model, který je schopný 
reagovat na cyklické (opakované) zatížení a v 
závislosti na nastavení hodnot "concrete tension 
damage" (obr. 1a) a „concrete compressive damage“ 
(obr. 1b) kumuluje poškození odpovídající konkrétní 
velikosti tahového a tlakového napětí v CB desce 
v konkrétním místě CB desky vozovky. Ve 
3D modelu je zohledněno prostorové chování CB 
desky. S využitím předchozích výzkumů v rámci 
tohoto projektu již lze zjednodušeně modelovat 
pohyblivé kolové zatížení a to včetně rychlosti, která 
může mít značný význam. Od pohyblivého kolového 
zatížení vznikají v CB desce v různých místech 
napětí. Proměnnost míst napětí není závislá pouze na 
aktuální poloze kolového zatížení, ale také na 
aktuálním tvaru (prohnutí) desky vlivem (během dne 
i roku) proměnného teplotního gradientu, který může 
být  lineární i nelineární (v současnosti probíhá v ČR 
několik nových měření teplot po tloušťce desky). 
Poškození vlivem vnějších vlivů se tedy během 
zatěžovacích teplotních a kolových cyklů hromadí v 
různých místech desky. Při správném nastavení 
únavového chování (všech parametrů CDP) můžeme 
následně v závislosti na zadané (předpokládané) 
intenzitě provozu (TNV) a konkrétních teplotních 
podmínkách v dané oblasti a pro konkrétní zadané 
rozměry a podkladní systém CB desky predikovat, 
kdy dojde k limitnímu poškození v určitém místě 
(nebo více místech) CB desky.  

 
Obr. 1a  Concrete Damage Plasticity – tah [1]  

 
Obr. 1b  Concrete Damage Plasticity – tlak [1]  

Oblast použití 

Současné přístupy k únavové životnosti 
vozovkového betonu jsou nedostatečné a silně 
zjednodušené čistě teoretické vzorce, které 
nezohledňují řadu vlivů a podmínek týkajících se 
samotného zhotovení CB vozovky, receptur, zatížení 
ani geometrie a dalších parametrů. Ačkoli vazba na 
předchozí zkušenosti s výstavbou CB vozovek a 
tedy empirická data a zkušenosti zůstanou vždy 
významnou součástí návrhu, může do budoucna 
dojít ke zpřesnění predikce životnosti těchto 
vozovek. V návaznosti na údržbu a plánování oprav 
také k hospodárnějšímu investování finančních 
prostředků do významných pozemních komunikací, 
kde se zejména CB kryt předpokládá.  

Metodika a postup řešení 

Prvotním předpokladem pro přesnější stanovení 
životnosti je správnost vstupních údajů, tedy 
konkrétní receptura CB (vodní součinitel, množství 
cementu, přísady a příměsi atd.), konkrétní 
podmínky při pokládce (ovlivňující rychlost tuhnutí 
a tvrdnutí) a následně i výsledky zkoušek hotového 
vozovkového betonu). V současné době se diskutují 
změny přístupu k recepturám vozovkových betonů, 
které by měly vést spíše k houževnatějším betonům 
a nikoli k dosažení co nejvyšší pevnosti (tzn. použití 
menšího množství cementu, vyššího vodního 
součinitele, důslednější sledování teploty při 



 

Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168 2018 
 

pokládce). To vše má vliv na pomalejší hydrataci a 
omezuje vznik mikrotrhlin [2] a [3]. 

 

Obr. 2 3D mikrotrhliny v cementu v závislosti na vodním 

součiniteli 

Z těchto dat bude pak možné s jistou přesností určit 
vstupní únavové parametry pro model CDP. Protože 
v současné době neexistují experimentální data pro 
vozovkový beton, bylo v rámci ověření využitelnosti 
modelu CDP přistoupeno k přibližnému nastavení 
parametrů s využitím zahraničních studií [4]. 

 

 

 Obr. 3 Zahraniční zjednodušené modely CDP 

Zejména z důvodu vysoké náročnosti výpočetní 
úlohy a nedostatku teplotních dat bylo modelováno 
pouze pohyblivé kolové zatížení na 3D desce o 
rozměrech, které jsou dnes v praxi preferovány. 
V analýze byl nastaven počet opakování cyklů 
v řádech několika desítek milionů, což odpovídá 
přibližně odhadované životnosti vozovky.   

Výsledky 

Výsledky prokazují využitelnost CDP modelu pro 
vozovkovou analýzu a přesnější predikci životnosti 
vozovky. Model samozřejmě nepostihuje a 
nepředpokládá různé druhy „anomálií“, které se 
mohou vyskytnout buď vlivem strukturálních 
nedostatků v cementovém betonu, nebo vlivem 
nepříznivého okolního prostředí (např. rozpínavé 
reakce). Nastavením vstupních údajů CDP bude 
možné zohlednit podmínky při vzniku (výstavbě) 
vozovky s CB krytem, upravit analýzu při změnách 
růstu/poklesu dopravního zatížení a přepočítat 
model. Zároveň bude v budoucnu možné zadat 
předpokládané proměnné teplotní gradienty 

současně s kolovým zatížením, což povede k 
ještě přesnější předpovědi míst poškození.  

 
Obr. 4 Tahová napětí na spodní straně desky od kolového 

zatížení  

 
Obr. 5 Akumulované poškození po několika milionech 

cyklech kolového zatížení 

Závěr 

Podařilo se tedy napojit tento výzkum na současné 
poznatky v oblasti materiálů (změny receptur pro 
vozovkové betony) a využít zahraniční experimenty 
a data z nich (zjednodušený CDP). Je nutné ale 
zmínit, že vstupní parametry CDP bude možné 
přesněji definovat až po provedení řady budoucích 
měření a experimentů. Výpočetní model je prozatím 
stále značně citlivý na přesnost definování 
okrajových podmínek desky (zejména trnů a kotev – 
únavové oblasti v jejich okolí jsou nyní z výsledků 
vyloučeny, interakce s podkladním systémem). 
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