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Souhrn
Kroucení masivních betonových prvků lze rozdělit
do dvou stavů. První stav zahrnuje počáteční stupně
procesu zatěžování před vznikem trhlin v betonu.
Druhý stav nastává po vzniku trhlin. V prvním stavu
není využita výztuž, veškerá namáhání přenáší
beton. V druhém stavu o celkové únosnosti
rozhoduje výztuž. Návrhové předpisy se zabývají
oběma stavy.

Pro stanovení únosnosti v prvním stavu je
v návrhových předpisech použita metoda založená
na náhradním tenkostěnném průřezu. Bylo
jednoznačně prokázáno, že tato metoda nedává
správné výsledky pro masivní průřezy např. [1]. Pro
stanovení únosnosti v druhém stavu existuje metoda
založená na příhradové analogii. Tato metoda je
v menších modifikacích použita v evropských
i amerických předpisech.

Návrhové předpisy dále uvádějí interakci kroucení
a smykového namáhání, ale již méně se zabývají
interakcí kroucení a tlaku, resp. ohybu. Zjištění
působení průřezů při kroucení lze realizovat pomocí
numerických metod, avšak je vhodné tyto metody
kalibrovat dle experimentálních výsledků. Proto
bylo rozhodnuto o realizaci experimentálního
programu, který měl dva cíle. 1. Stanovení únosnosti
masivních průřezů při prostém kroucení a 2.
Stanovení únosnosti masivních průřezů v kroucení
při interakci kroucení a tlaku.

Oblast použití
Výsledky jsou použitelné pro ověření a kalibraci
numerických metod obecně. Interakce kroucení
a tlaku je zejména aktuální např. při posuzování
mostních železobetonových oblouků, které jsou
namáhány právě tlakem a kroucením (při
excentrickém namáhání mostovky provozem).

Metodika a postup řešení
Experimentální program byl navržen tak, aby bylo
možné sledovat odezvu kroucených prvků od

nulového zatížení až po úplnou destrukci. Cílem
bylo modelovat chování skutečného betonu (nikoli
mikrobetonu), což definovalo minimální rozměry
prvků. Druhým omezením byly prostorové možnosti
zkušebny a kapacita zatěžovacích válců ve zkušebně
tak aby bylo možné řízení zkoušky deformací (aby
bylo možné sledovat i stavy po dosažení únosnosti
prvků. Nakonec byly stanoveny rozměry průřezu
600 x 250 mm a délka prvků 2 m. Všechny prvky
měly stejný průřez a délku a byly vyrobeny z betonu
třídy C30/37. Celkem bylo vyrobeno 24 prvků, které
se lišily vyztužením. Podélná výztuž byla ve dvou
variantách – 2 x 712 mm a 2 x 412 mm, příčná
výztuž byla navržena též ve dvou variantách třmínky
12 po 200 mm nebo třmínky 8 mm po 200 mm.
Celkem tedy existují 4 kombinace těchto vyztužení,
od každé byly vyrobeny 3 prvky, což je celkem 12
prvků.

Obr. 1 Uspořádání zkoušky únonosi na kroucení
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Tato série byla zatěžována prostým kroucením.
Identická série 12 dalších prvků byla zkoušena
kroucením v interakci s tlakovým namáháním.
Celkem bylo vyrobeno 24 prvků

Prvky byly zkoušeny ve svislé poloze. Spodní konec
byl ukotven do podlahy a horní konec byl zatěžován
kroucením dvojicí hydraulických válců. Uspořádání
zkoušky je znázorněno na obr. 1. Malý žlutý válec
nahoře vyvolává tlakovou sílu v prvku. Tlaková síla
byla držena v konstantní tak, aby tlakové napětí
dosahovalo hodnoty 2,8 MPa.

Výsledky
Výsledkem experimentů jsou diagramy relativního
úhlu zkroucení versus krouticí moment. Zde
uvádíme výsledky pro nejvíce vyztužené prvky
(série A) a pro nejméně vyztužené prvky (série D).

Z diagramů je patrný průběh porušování prvků.
U prvků bez tlakové síly je mez vzniku trhlin zhruba
na úrovni krouticího momentu 40 kNm nezávisle na
vyztužení. Po vzniku trhliny se projeví vliv
vyztužení a únosnost prvků série A je vyšší. Při
přitížení tlakovou silou nastane mez vzniku trhlin při
vyšším krouticím momentu, cca 57–60 kNm
(tlaková síla představuje formu předpětí). Celková
únosnost těchto prvků oproti prvkům bez vlivu
tlakové síly se zvětšuje již méně, prvky jsou již
významně potrhány a rozhoduje zejména vyztužení.

Zajímavý je rozvoj trhlin.  Standardně při nulové
tlakové síle mají trhliny očekávaný sklon cca 45
vzhledem k podélné ose prvku. U série A byl
pozorován pokles úhlu na cca 30 pokud byla
aplikována tlaková síla. To je ve shodě
s předpoklady výpočtů. U série D, která je podstatně
méně vyztužena se však tento předpoklad nepotvrdil,
a i u prvků zatížených tlakovou silou se úhel trhlin
blíží 45. Počet trhlin je větší u prvků série A než u
prvků série D, což odpovídá předpokladu, že vyšší
stupeň vyztužení vede k většímu počtu trhlin menší
šířky.

Závěr
Experimenty přinesly nové poznatky o chování
masivních prvků namáhaných kroucením
a kroucením v interakci s normálovou tlakovou
silou. Zejména podstatné je, jaký je úhel trhlin
vzhledem k podélné ose prvku, neboť ten ovlivňuje
výpočtovou únosnost dle normových předpisů.
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Obr. 2 Výsledky experimentů a), b) série A prosté
kroucení a kroucení s tlakem, c), d) série D prosté

korucení a kroucení s tlakem.


