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Abstract 

A combined constitutive model for masonry is discussed. The model includes two different 

parts: a quassibrittle constitutive model for mortar and a simple brittle constitutive model for bricks. 

These models are meant for 2D static structural analysis. 

The model for mortar is based on a smeared crack approach and utilises the Bazant's crack 

band model. The model for bricks uses a simple nonlocal-like approach to simulate the brittle crack-

ing of the simulated material.  

The article discusses these models and it also includes several illustrative examples to show 

behaviour of structures that use these models. 
 

 1 ÚVOD 

Zdivo je ve stavební praxi obvykle modelováno jako homogenní, izotropní a pruţný materiál a jeho 

specifické vlastnosti jsou do výpočtů zaváděny pomocí různých dodatečných omezení a předpokladů 

(např. vyloučení působení zdiva v tahu). Takový postup obvykle vyhovuje při navrhování nových 

zděných kontrukcí, avšak nemusí být vţdy optimální v případech, kdy nelze dodrţet normové před-

poklady o namáhání zděné konstrukce. To obvykle nastává u konstrukcí, které jsou vystaveny namá-

hání odlišnému od předpokládaného, u konstrukcí poškozených a historických. Je-li potřebné tako-

vouto konstrukci analyzovat, nezbývá neţ zahrnout do výpočtu předpoklady o chování materiálu, 

které jsou bliţší skutečnému (silně nelineárnímu) působení jednotlivých komponent zdiva.  

 K přesnějšímu modelování zděné konstrukce je moţné vyuţívat řady přístupů. Vyuţívá se 

například náhrady zdiva ekvivalentním homogenním materiálem (s lineárními nebo nelineárními 

vlastnostmi), modelování jednotlivých sloţek zdiva pomocí různých konstitutivních modelů nebo 

jsou aplikovány různé typy limitní analýzy, a existují i další přístupy – viz například [10]. Kaţdý z 

přístupů má určité výhody, ale obvykle i nevýhody, a proto se při komplexních analýzách často musí 

postupovat ve více krocích, ve kterých jsou aplikovány různé modely. 

 V tomto článku je hlavní pozornost věnována přístupu, který vyuţívá rozdílných konstitu-

tivních modelů pro cihly a maltu. To přináší nesporné výhody, protoţe je moţné poměrně detailně 

sledovat chování jednotlivých komponent zdiva během zatěţování a je moţné poměrně dobře zahr-

novat do výpočtu nejrůznější přídavné vlivy. Zjevnou nevýhodou takového přístupu je pak fakt, ţe 

detailní model je značně výpočetně náročný (při modelování metodou konečných prvků je i při po-

měrně hrubém dělení potřeba značné mnoţství konečných prvků, minimálně v řádu tisíců, ale obvyk-

le  mnohem více, coţ u nelineárního přírůstkově-iteračního řešení velmi výrazně prodluţuje dobu 

výpočtu).  To zpravidla znamená, ţe řešit je moţné jen menší celky nebo detaily zděných konstrukcí. 

 Prezentovaný model předpokládá vznik mikrotrhlin v maltě, zatímco u cihel je simulováno 

křehké porušení. V obou případech se po celou dobu řešení pracuje se spojitým materiálem a změny 
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jeho vlastností, které vyplývají z modelování rozvoje poruch, jsou do výpočtu zaváděny pouze ve 

formě úprav vlastností materiálu v konkrétních místech.  
 

 2 PŘEHLED POUŢITÝCH METOD ŘEŠENÍ  

Všechny výpočty byly prováděny pomocí deformační varianty metody konečných prvků. Pro-

toţe řešení probíhalo ve 2D (předpokládal se stav roviné napjatosti), byly pouţívány čtyřuzlové izo-

parametrické konečné prvky, které mají pouze translační stupně volnosti (po dvou neznámých posu-

nutích v kaţdém uzlu) [11]. K řešení byl pouţíván akademický program uFEM, který je vyvíjen na 

Katedře stavební mechaniky. 

Nelineární výpočty byly prováděny pomocí Newtonowy-Raphsonovy metody a zatíţení bylo 

do výpočtů zaváděno výhradně ve formě uzlových sil. 

Konstitutivní model pro maltu je zaloţen na  konceptu rozmazaných trhlin [1], kdy se předpo-

kládá, ţe v materiálu vznikne síť mikrotrhlin, které je moţné dostatečně výstiţně modelovat pomocí  

úpravy tuhosti materiálu ve směru a místě těchto trhlin. Předpokládá se kvazikřehké chování materiá-

lu, kdy po vniku trhliny klesá tuhost porušené oblasti postupně. Nevýhodou uvedeného přístupu je 

závislost výsledků na tvaru a hustotě sítě konečných prvků, kterou je potřeba vhodným postupem 

eliminovat (například pomocí Baţantova modelu pásu trhlin [1]).  

Cihly jsou modelovány odlišným způsobem – předpokládá se u nich křehké porušení s oka-

mţitým vznikem trhliny a poklesem tuhosti porušeného materiálu na nulu. Porušení je detekováno na 

základě stavu napjatosti v okolí materiálového bodu (jde vlastně o jakousi formu nelokálního mate-

riálového modelu). 

      3 KONSTITUTIVNÍ MODEL PRO MALTU 

Malta je modelována jako tzv. kvazikřehký materiál – předpokládá se tedy, ţe po iniciaci trhliny kle-

sá tuhost materiálu postupně v závislosti na jejím rozevírání. Chování materiálu (detekce vzniku trh-

lin, tuhost materiálu ve směru kolmém na směr trhlin) je řízeno pomocí ekvivalentního jednoosého 

pracovního diagramu (Obr.1). Aby byl zohledněn dvojosý stav napjatosti, jsou meze tohoto diagramu 

stanovovány na základě Kupferovy podmínky porušení [9], která je definována pro dvojosou napja-

tost. Alternativně můţe být pouţita i podobná Chen-Chenova podmínka porušení (Obr.2), která byla 

původně vytvořena pro úlohy ve stavu trojosé napjatosti [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Ekvivalentní jednoosý pracovní diagram pro maltu 
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Obr.2 Chen-Chenova podmínka porušení materiálu 

Ekvivalentní napětí a deformace jsou ve stavu před vznikem trhlin voleny jako napětí a deformace ve 

směru prvního hlavního napětí. Od okamţiku vzniku trhliny se předpokládá, ţe její směr (a tedy i 

směr ekvivalentního napětí a deformace) je shodný se směrem prvního hlavního napětí v tomto oka-

mţiku, a dále uţ se nemění. Tento přístup je obvykle v české literatuře označován model pevných 

nebo fixovaných trhlin.  

Obr.3 Idealizace sítě mikrotrhlin pomocí konceptu rozmazaných trhlin 

 Alternativním přístupem můţe být iterační změna orientace trhlin (a tím i příslušných ekvi-

valentních veličin) v průběhu simulace rozvoje trhlin. V tomto případě se pochopitelně chování mate-

riálového modelu liší, ale Červenka [5] uvádí, a na příkladu ilustruje, ţe rozdíly těchto dvou přístupů 

nejsou velké, a ţe výsledky stanovené laboratorním experimentem se obvykle nachází mezi výsledky 

dosaţenými oběma uvedenými přístupy. V obou případech se materiál s trhlinami modeluje jako or-

totropní. 
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Obr.4 Směry materiálové ortotropie pro materiál s trhlinami 

 Podstatným problémem výše uvedeného přístupu ke konstitutivnímu modelování je však 

nepominutelná závislost dosahovaných výsledků na parametrech sítě konečných prvků. Je moţné 

vysledovat, ţe se zmenšující se velikostí konečných prvků dochází také k poklesu tuhosti modelu 

konstrukce ve stádiu po vzniku trhlin. To je způsobeno více faktory, kromě přesnosti stanovení napětí 

a deformací nebo lepší aproximaci vlivu singulárních zatíţení na konstrukci (tedy například výsledky 

napětí pod bodovým zatíţením se s klesající velikostí konečného prvku přibliţují teoreticky přesné 

hodnotě nekonečna) jde zejména o samotný princip zavádění změn ve vlastnostech materiálu. Je-li 

detekován vznik nebo rozvoj trhliny, změní se tuhost v okolí příslušného materiálovém bodu. Ovšem 

velikost tohoto okolí odpovídá ploše konečného prvků příslušné integračnímu bodu a je tedy dána 

tvarem a velikostí sítě konečných prvků. K omezení posledního uvedeného problému byla vyvinuta 

celá řada postupů, zde byl pouţit tzv. model pásu trhlin zavedený Baţantem [1]. Ten vycházel ze 

znalosti energie uvolňované při procesu otvírání trhliny (lomové energie). Lomovou energii je moţné 

(s jistými obtíţemi) pro daný materiál stanovit z laboratorních zkoušek – teoreticky je definována 

pomocí závislosti napětí σ v materiálovém bodu a šířky trhliny w (Obr.3). Vztahu mezi velikostí „po-

rušované oblasti“ (tedy plochou konečného prvku příslušnou danému integračnímu bodu), stavu ro-

zevření trhliny a velikostí lomové energie pro daný materiál je moţné vyuţít u takové úpravě sestup-

né větve ekvivalentního jednoosého pracovního diagramu, která povede k omezení vlivu velikosti 

konečných prvků (upravuje se sklon sestupné větve diagramu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5 Lomová energie GF 
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 4 KONSTITUTIVNÍ MODEL PRO ZDICÍ PRVKY 

Materiál zdicích prvků (cihly, případně kamenné bloky) je moţné povaţovat za křehký. Proto zřejmě 

není účelné jej modelovat stejným způsobem jako kvazikřehkou maltu. V prezentovaném případě byl 

materiál modelován jako aţ do okamţiků porušení lineárně pruţný a po porušení jako ortotropní s 

nulovou tuhostí ve směru kolmém na vzniklou trhlinu. 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 Okolí materiálového bodu 

Určitým problémem je definování vhodné podmínky porušení materiálu (vzniku trhliny), přičemţ je 

potřebné se opět vyhnout problémům se závislostí výsledků na pouţité síti konečných prvků. Pouţití 

podobného přístupu jako u malty je spíše problematické kvůli zanedbatelné sestupně větvi pracovní-

ho diagramu porušeného materiálu (i kdyţ někteří autoři hodnotu lomové energie cihel definují a pro 

vybrané případy uvádějí i její konkrétní hodnoty).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 Idealizace pracovního diagramu pro cihly 

Jedním z moţných řešení  je vyhodnocování stavu napjatosti v určitém okolí materiálového 

bodu (zahrnujícího kromě něj i několik dalších integračních bodů), přičemţ materiál je povaţován za 

porušený, pokud celková nebo průměrná hodnota sledované veličiny na tomto okolí překročí mezní 

hodnotu. Takovou hodnotou můţe být například výslednice napětí na tomto okolí. 

V prezentovaných případech bylo pouţito zjednodušené řešení, během kterého byly stanoveny 

výslednice normálových napětí ve směrech os x a y a dále byla stanovena výslednice smykových na-

pětí. Ze získaných hodnot byla vypočtena veličina nahrazující výslednici hlavních napětí. Ta je po-

rovnávána s předem zadanou maximální hodnotou a v případě jejího překročení je materiál povaţo-

ván za porušený – jeho tuhost ve směru kolmém na vypočtený směr trhliny je sníţena na hodnotu 

blízkou nule (viz Obr.7). Při klasickém pruţnoplastickém řešení se obvykle nesniţuje napětí,  které 

porušené místo přenášelo před okamţikem poruchy (křivka a na Obr.7), je však zřejmé, ţe při vzniku 

poruchy (trhliny) v cihle poklesne únosnost v místě trhliny  (v příslušném směru) na hodnotu blízkou 

nule, coţ je také třeba zahrnout do výpočetního procesu (křivka b na Obr.7). 

Pouţitý model materiálu vede při praktických výpočtech k tomu, ţe porucha zpravidla vznikne sou-

časně na větší oblasti konstrukce a sníţení pevnosti materiálu do tak značné míry odpovídá způsobu, 

jakým se porušují skutečné cihly. 
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 5 POUŢITÉ VÝPOČETNÍ POSTUPY A METODIKA VÝPOČTU 

Nelineární výpočet studovaných úloh byl prováděn Newtonowou-Raphsonovou přírůstkově 

iterační metodou, přičemţ zatíţení bylo do výpočtu ve všech případech zaváděno ve formě sil.  Ta-

kový přístup sice neumoţňuje studovat případnou sestupnou větev pracovního diagramu konstrukce 

(která má značný význam především z pohledu lomově-mechanického), ale je zcela dostačující a 

efektivní pro naprostou většinu praktických úloh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8  Newtonova-Raphsonova metoda 

K prezentovaným výpočtům byl pouţíván konečněprvkový software uFEM, který je vyvíjen 

na Katedře stavební mechaniky. Tento software slouţí pro statickou analýzu stavu napjatosti a de-

formace prutových, plošných a prostorových konstrukcí. Do něj byly implementovány výše uvedené 

materiálové modely a to pouze zatím pro úlohu rovinné napjatosti.  

 

 6 ILUSTRAČNÍ NUMERICKÉ PŘÍKLADY  

K ilustraci výše uvedených teoretických vztahů uvádíme několik jednoduchých numerických 

příkladů. Tyto příklady jsou z větší části nepříliš praktické a byly sestaveny proto, aby na nich bylo 

moţné ověřovat různé problematické partie chování konstitutivních modelů .  

Příklad 1. Prvním z nich je jednoduchá konzola vytvořená k ověření chování materiálového 

modelu cihel. V tomto případě byl model materiálu malty zaveden jako lineárně pruţný, aby bylo 

moţné sledovat změny tuhosti po porušení cihel. Na Obr.9 je zobrazen konečně prvkový model stu-

dovaného prvku, který sestával ze dvou „cihel“ spojených maltou. Konstrukce byla vetknuta na le-

vém konci a na pravém konci byla zatíţena břemenem. Na Obr.10 jsou tmavší barvou odlišeny ko-

nečné prvky, ve kterých byla detekována porucha a na Obr.11 je zakreslen pracovní diagram (závis-

lost deformace na zatíţení). Z Obr.11 je patrné, ţe k rozvoji „poruchy“ došlo naráz, coţ odpovídá 

očekávanému chování materiálu simulujícího křehký materiál cihel. Nepřirozeně působící  přímá část 

pracovního diagramu po vzniku poruchy je způsobena jednak lineárně pruţných chováním malty a 

jednak tím, ţe v zobrazeném příkladě nedošlo k odlehčení porušeného místa (materiál cihel byl mo-

delován dle větve a na Obr.7). 
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Obr.9 Příklad 1: konečněprvkový model 

 

Obr.10 Příklad 1: deformace konstrukce a prvky s poruchou 
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Obr.11 Příklad 1: vypočtený pracovní diagram 

Příklad 2. Druhý příklady ilustruje fungování modelu materiálu pro maltu. Uvedený příklad 

je převzat z publikace [3], kde jsou uvedeny další podrobnosti, včetně srovnání s experimentem.  

Model je tvořen jediným materiálem (cementovou pastou). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12 Příklad 2: konečněprvkový model 
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Obr.13 Příklad 2: pracovní diagram 

Příklad 3. Třetí příklad byl sestaven pro ověření funkce programu a pouţitých algoritmů na  

mírně komplexnější modelu, který obsahuje větší počet konečných prvků.  Model byl sestaven ve 

více variantách s různě hustou sítí konečných prvků.  Na Obr.14 je  vyobrazena jedna ze variant mo-

delu, na Obr.15 jsou zobrazena pole hlavních tahových napětí a Obr.16 ilustruje počátek rozvoje po-

ruch u dvou variant modelu. Jak je patrné z těchto obrázků, algoritmus pro výpočet poruchy bude 

vyţadovat ještě další vylepšení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.14 Příklad 3: konečněprvkový model 
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Obr.15 Příklad 3: pole hlavních tahových napětí 

 

  

Obr.16 Příklad 3: porušené prvky na počátku rozvoje trhlin 

 



 231 

 Příklad 4. Čtvrtý příklad byl sestaven podobně jako příklad třetí, modelovaná stěna však 

obsahovala větší počet zdicích prvků. Geometrie konstrukce je uvedena na Obr.17 a na Obr.18 je 

vyobrazena poloha porušených prvků v počátečním stádiu rozvoje trhlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.17 Příklad 4: konečněprvkový model 

 

 

  

Obr.18 Příklad 4: porušené prvky během procesu rozvoje trhlin  
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 5 SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ  

Zatím dosaţené výsledky, částečně ilustrované výše uvedenými příklady, ukazují, ţe diskuto-

vaný postup modelování zdiva je pro podrobné modely dílčích celků konstrukcí pouţitelný. Za jeho 

nedostatky je moţné bezesporu povaţovat vyšší výpočetní náročnost danou jak nutností pokrýt dosta-

tečným počtem přijatelně tvarovaných konečných prvků jednotlivé geometrické celky zdiva (tedy 

cihly a objemy malty mezi nimi), jednak poţadavky nelineárního výpočtu. Protoţe postup pouţitý 

pro zavedení konstitutivních vztahů pro materiál cihel představuje určitou jednoduchou  formu pouţi-

tí nelokálního materiálového modelu, je pro dosaţení co nejvyšší přesnosti samozřejmě ţádoucí, aby 

síť materiálových bodů (a tím i konečných prvků) byla co nejhustší, coţ ovšem dále zvyšuje nároč-

nost řešení. Méně hustá síť materiálových bodů je například jednou z hlavních příčin nepřesností vi-

ditelných na Obr.16 nebo na Obr.18. Výpočet Newtonovou-Raphsonovou metodou sestává z velkého 

počtu lineárních podkroků (obvykle stovky aţ tisíce kroků), kaţdé zvětšení modelu má tedy znatelný 

dopad.V současnosti probíhají práce na ověření alternativních variant podmínky porušení zdicích 

prvků a určité úpravy modelu pro maltu.  Další probíhající aktivitou je testování moţnosti náhrady 

výše popsaného modelu pomocí pruţnoplastického modelu řízeného Chen-Chenovou podmínkou 

(Obr.2) porušení a zjišťování rozsahu pouţitelnosti takovéto náhrady. Proces, který by na základě 

sloţitějšího modelu umoţnil stanovit parametry pro jednodušší homogenní model, by měl prostředek 

pro snazší, avšak účinné statické řešení i větších konstrukcí, ovšem v omezenějším rozsahu zatíţení. 
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