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S l o v o  n a  úv o d  
 

VÁŽENÍ ČITATELIA, 
Súčasné vydanie on-line časopisu structures.sk 

ponúka opäť pomerne široký „záber“. Čitateľ v 
ňom môže nájsť rôznorodé informácie z oblasti 
navrhovania nosných konštrukcií. 

Prvú skupinu tvoria články popisujúce experi-
mentálny výskum nosných prvkov a spojov.  

Spoje s vlepovanými závitovými tyčami pred-
stavujú vhodný spôsob pripájania, resp. spájania 
prvkov drevených nosných konštrukcií. Experi-
mentálny výskum overujúci potrebné hĺbky vle-
penia tyčí, správanie sa jednotlivých druhov lepi-
diel a zisťujúci odolnosti v ťahu je opísaný v prí-
spevku „Ťahová odolnosť vlepovaných tyčí pre 
spoje drevených nosníkov“. 

„Laboratórne meranie vlastností sendvičových 
panelov“ sa zaoberá pilotnou experimentálnou 
skúškou skutočnej odolnosti a pôsobenia panelov 
z minerálnej vlny. Ich zaťažovanie prebiehalo pro-
stredníctvom tiaže vody v bazénoch, čím sa jed-
noduchým spôsobom dosiahlo vytvorenie rovno-
merného zaťaženia na celej ploche panela.   

Druhú skupinu tvoria príspevky numerických 
analýz spojov nosných konštrukcií.  

Numerickej analýze spoja a vplyvu rôznych 
jeho parametrov najmä na napätosť v okolí 
skrutky sa venuje článok „Skrutkové spoje v skle-
ných prvkoch“. 

Spájanie jednotlivých častí stožiarov nasúva-
ním predstavuje moderný, jednoduchý, trvanlivý 
a estetický prístup k návrhu telekomunikačných a 
osvetľovacích stĺpov, príp. stožiarov elektrického 

vedenia. Príspevok „Vplyv kónicity na nasúvaný 
spoj“ sa zaoberá numerickým vyšetrovaním rôz-
nych parametrov ovplyvňujúcich pôsobenie tohto 
typu spojov. 

 
Poslednú, tretiu skupinu tvoria príspevky z 

praxe, zaoberajúce sa diagnostikou, príp. adaptá-
ciou existujúcich konštrukcií. 

Výsledky zisťovania stavebno-technického 
stavu strešnej konštrukcie kostola v Hliníku nad 
Hronom nájdu čitatelia v príspevku „Diagnostika 
historického krovu“. 

Príspevok „Diagnostika drevených konštrukcií 
pamiatkových objektov“ dokumentuje na prí-
klade dreveného historického krovu kaštieľa me-
todiku ochrany a obnovy nosných konštrukcií pa-
miatkovo chránených stavebných objektov. 

Článok „Návrh technického riešenia technolo-
gického otvoru v plášti slinkového sila PC2“ sa za-
oberá vyšetrovaním zmeny napätosti v stene oce-
ľového sila vplyvom vytvorenia otvoru a spôso-
bom zosilnenia jeho okraja. 

 
Získanie nových poznatkov a mnoho zaujíma-

vých informácií všetkým čitateľom praje, 
 
 

DOC. ING. RUDOLF ÁROCH, PHD. 
vedúci Katedry kovových a drevených 

konštrukcií, STU v Bratislave 
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Ť a h o v á  o d o l n o s ť  v l e p o v a n ý c h  t y č í  p r e  s p o j e  
d r e v e ný c h  no s n í k o v  
 
V dnešnej dobe vystupujú stavby z dreva do popredia a preto je potrebné za-
oberať sa aj spojmi drevených prvkov, ktoré by boli architektonicky a dizaj-
novo prijateľné. Medzi takéto spoje patria aj neviditeľné spoje pomocou vle-
povaných tyčí. 
 

 

ÚVOD 
Spoje drevených konštrukcií patria k neoddeli-

teľnej súčasti ich návrhu.  Jedna z požiadaviek na 
spoj je jeho „neviditeľnosť“. Medzi tieto spoje 
patria spoje s vlepovanými závitovými tyčami. Sú 
schopné prenášať okrem osových a priečnych síl 
aj ohybové a krútiace momenty. Ich použitie je 
rozsiahle a dá sa aplikovať takmer pri každom 
type spoja drevených konštrukcií. Jedny z najčas-
tejších spôsobov využitia sú momentové kotvenia 
stĺpov, rámové rohy, nadpájanie prvkov alebo sa-
nácia poškodených častí drevených trámov. Pri 
všetkých týchto spojoch je potrebná momentová 
odolnosť spoja. Tá sa dá dosiahnuť použitím vle-
povaných závitových tyčí, ich správnym usporia-
daním v priereze a dodržaním dostatočnej hĺbky 
vlepenia.  

V súčasných platných normách sa nenachá-
dzajú žiadne výpočtové postupy pre návrh týchto 
spojov. Na Slovensku boli k tejto téme doposiaľ 
uvedené len základné poznatky [1] odvodené na 
základe experimentálnych overovaní v zahraničí  
[2,3]. Pri návrhu momentových spojov s vlepova-
nými závitovými tyčami sa sleduje hlavne rotačná 
tuhosť týchto spojov a krivka vyjadrujúca závislosť 
medzi ohybovým momentom a natočením [4]. 
Jedným zo základných problémov je hĺbka vlepe-
nia závitovej tyče. 

 
EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE  

Experimentálna analýza správania sa vlepova-
ných závitových tyčí sa zamerala na overenie 
hĺbky lepenia do drevených hranolov pomocou 
viacerých lepidiel.  
 

OVEROVANIE HĹBKY VLEPENIA 
Cieľom práce bolo overiť potrebné hĺbky vle-

penia tyčí, správanie sa jednotlivých druhov lepi-
diel a zistiť odolnosť v ťahu týchto spojov. Dre-
vené hranoly boli vyrobené s rozmermi 
140x140x500 mm. Išlo o rezivo KVH. Boli použité 
oceľové závitové tyče s priemerom 12 a 14 mm s 
pevnosťou 4.6. Z dôvodu veľkého počtu vzoriek 
boli použité iba dva druhy lepidiel. Prvé bolo lepi-
dlo STADO CARBO RESIN od firmy PBSan, ktoré je 
založené na báze epoxidu. Druhé bolo polyuretá-
nové lepidlo NEOPUR 2744 od firmy Agglu, ktoré 
je založené na báze polyuretánu. Obe lepidla boli 
dvojzložkové. U prvého lepidla bola zložka A dis-
perzia anorganických plnív a pigmentov v zmesi 
modifikovaných epoxidových živíc a špeciálnych 
aditiv, zložka B bola zmes špeciálnych aminických 
tvrdidiel. U druhého lepidla bola zložka A prepo-
lymérny polyuretán, zložka B bola zosieťovacie či-
nidlo pre PU Adiflex 935. Neskôr bolo do overova-
nia zapojené tretie lepidlo HILTY HIT HY 500, ktoré 
sa okrem výborných mechanických vlastností vy-
značovalo jednoduchým aplikovaním pomocou 
dávkovacej pištole. Predbežné hĺbky vlepenia boli 
stanovené na základe prác a noriem zaoberajú-
cich sa touto problematikou [5,6]. 

Príprava vzoriek prebiehala na dvoch mies-
tach. V dielni sa navŕtavali diery do hranolov pro-
stredníctvom presného vŕtania na stojanovom 
sústruhu (obr.1). Diery boli vŕtané s rezervou 2 
mm pre aplikáciu lepidla. V laboratóriu sa ná-
sledne vlepovali závitové tyče do drevených hra-
nolov. Príprava lepidiel si vyžadovala dodržiava-
nie technologických postupov stanovených vý-
robcami jednotlivých lepidiel. Boli dodržané 
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presné pomery jednotlivých zložiek lepidiel a ča-
sové intervaly začiatkov tuhnutia. Lepidlá sa do 
vyvŕtaných dier aplikovali pomocou striekačiek 
alebo v prípade lepidla HILTY pomocou automa-
tickej pištole. Doba tuhnutia bola minimálne 7 dní 
u každej vzorky. 
 

 
Obr. 1 – Vŕtanie dier do hranolov pomocou 

stojanového sústruhu 
 

 
Obr. 2 – Príprava vzoriek 

 
Experiment  obsahoval viacero typov vzoriek, 

ktoré sa líšili druhom použitého lepidla, prieme-
rom závitovej tyče a hĺbkou vlepenia do hranola. 
Celkový počet vzoriek bol 44. Prvých 16 vzoriek 
bolo pripravených pre overenie hĺbky vlepenia a 
správanie sa jednotlivých lepidiel. Po odskúšaní 
týchto vzoriek boli vyselektované niektoré typy 
vzoriek a pripravilo sa ďalších 24 vzoriek pre ove-
renie dosiahnutých výsledkov. Na záver boli do-
datočne odskúšané 4 vzorky s lepidlom HILTI HIT-

RE 500 . V niektorých prípadoch nedošlo vôbec k 
porušeniu dreva alebo lepidla, preto boli odskú-
šané 4 vzorky s pevnosťou tyčí 8.8, pre overenie 
maximálnej odolnosti spoja z hľadiska porušenia 
dreva alebo lepidla. Vlhkosť dreva sa pohybovala 
v rozmedzí od 9% do 11%. Hustota drevených hra-
nolov sa pohybovala okolo 400 kg/m3. Samotný 
experiment predstavoval ťahovú skúšku vzorky, 
ktorá bola tvorená hranolom do ktorého bola vle-
pená oceľová závitová tyč s priemerom 12 alebo 
14 mm. Ťahová skúška bola zrealizovaná pomo-
cou zaťažovacieho lisu s nosnosťou približne 
100kN (obr. 3 a 4). 

 

 
Obr. 3 – Zaťažovací lis so vzorkou 

 

 
Obr. 4 – Meracie zariadenia (silomer a in-

dukčný snímač deformácií) 
 

Zaťažovací lis bol tvorený dvoma ramenami, 
pomocou ktorých sa do vzorky vnášalo zaťaženie 
ťahom. V ramenách boli vyfrézované otvory, 
ktoré umožnili prechod vlepenej tyče. Na hornom 
ramene bol osadený silomer a indukčný snímač 
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deformácií (obr. 4). Tieto zariadenia boli napo-
jené na počítač a zaznamenávali zaťaženie a de-
formácie. Spodné rameno bolo statické a tvorilo 
podperu pre vzorku, pričom na oboch stranách 
ramien boli použité roznášacie plechy, ktoré mali 
vyfrézované otvory pre ty  Na hornom konci sa tyč 
zaistila dvojicou matíc. Spodný roznášací plech 
mal dieru s priemerom 50 mm, aby nedochádzalo 
k ovplyvneniu ťahom namáhanej oblasti na za-
čiatku dreveného hranola.  Merané hodnoty boli 
zaznamenávane až od dosadnutia celej zostavy. 
Jednotlivé skúšky boli prevedené až do porušenia. 
Následne boli vyhodnotené  prostredníctvom gra-
fov a tabuliek. Vzorky boli mechanicky rozobraté 
tak, aby sa overil charakter a detail ich porušenia. 
 
VÝSLEDKY EXPERIMENTU  

Výsledný graf dosiahnutých odolností na ob-
rázku 5 vyobrazuje minimálne a maximálne hod-
noty pri tyči priemeru 12 mm a pri dvoch druhoch 
lepidla (E- epoxid Carbo resin, P-polyuretan Neo-
pur), ktoré boli v každom prípade uskutočnené 
trikrát. Na obrázku 6 sú uvedené obdobné vý-
sledky pre tyče s priemerom 14 mm. 

Jednotlivé druhy lepidiel sa vyznačovali vý-
razne rozdielnymi výsledkami a charakterom po-
rušenia. Vzorky v ktorých bolo použité epoxidové 
lepidlo vykazovali lepšiu odolnosť v porovnaní so 
vzorkami s polyuretánovým lepidlom. Vzorky s 
polyuretánovým lepidlom dosahovali taktiež vy-
soké hodnoty odolnosti ako vzorky s epoxidovým 
lepidlom, vyznačovali sa však rozsiahlym rozpty-
lom výsledkov. Pri vzorkách  s epoxidovým lepid-
lom dochádzalo z pravidla k porušeniu  oceľových 
tyčí alebo v menej prípadoch k porušeniu vláken 
dreva šmykom. Pri vzorkách s polyuretánovým le-
pidlom dochádzalo vo veľa prípadoch k porušeniu 
samotného lepidla šmykom, prídržnosťou, poprí-
pade k porušeniu vláken dreva v okolí vyvŕtaného 
otvoru. K porušeniu oceľovej tyče dochádzalo len 
výnimočne. 

Na základe predpokladov a dosiahnutých vý-
sledkov, bolo zistené, že v okolí otvoru vznikajú v 
drevených vláknach ťahové napätia, po prekro-
čení ich pevnosti v ťahu sa odolnosť realizuje pro-
stredníctvom šmykovej pevnosti medzi dreve-
nými vláknami. Z tohto dôvodu je pre odolnosť 
spoja rozhodujúca hĺbka vlepenia závitovej tyče. 

 
Obr. 5 – Vyhodnotenie výsledkov vzoriek pre 

tyč priemeru 12 mm s lepidlom STADO CARBO 
RESIN a NEOPUR 2744 

 

 
Obr. 6 – Vyhodnotenie výsledkov vzoriek pre 

tyč priemeru 14 mm s lepidlom STADO CARBO 
RESIN a NEOPUR 2744 

 
Mechanické rozobratie vzoriek po experi-

mente detailnejšie objasnilo ich výsledky. Bolo 
zistené, že významný vplyv na odolnosť majú na-
sledovné skutočnosti: smer rastu drevených vlá-
ken, prítomnosť hŕč a sukov, dokonalosť zateče-
nia lepidla medzi dreveným hranolom a oceľovou 
závitovou tyčou (obr. 7, 8, 9, 10). Pri vzorkách, 
kedy boli drevené vlákna rovnobežné s osou 
otvoru často došlo k odtrhnutiu tenkého filmu z 
drevených vláken (obr. 7, 8, 10). V niektorých prí-
padoch dochádzalo ku porušeniu v kombinácii od-
trhnutia tenkého dreveného filmu vláken a le-
pidla (obr. 9). Je veľmi dôležité dôsledne previesť 
vlepenie tyče tak, aby nevznikali vzduchové bub-
liny, ktoré by znižovali účinnú plochu vlepenia na 
ktorej sa realizuje šmykové napätie. 
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Obr. 7 – Mechanické rozobratie vzorky s lepid-

lom STADO CARBO RESIN – porušenie dreva 
 

 
Obr. 8 – Mechanické rozobratie vzorky s lepid-

lom STADO CARBO RESIN – porušenie dreva  
 

 
Obr. 9 – Mechanické rozobratie vzorky s lepid-

lom NEOPUR 2744 – porušenie lepidla  
 

 
Obr. 10 – Mechanické rozobratie vzorky s le-

pidlom NEOPUR 2744 – porušenie dreva  
 

VYHODNOTENIE 
Vykonané skúšky potvrdili výsledky, ktoré boli 

dosiahnuté v zahraničí [7]. Pri použití epoxido-
vých lepidiel dochádza prevažne k roztrhnutiu 
oceľových závitových tyčí. Polyuretánové lepidlá 
sa vyznačujú o niečo menšou odolnosťou, avšak 
tak isto dosahujú nezanedbateľné hodnoty odol-
nosti. Na základe dosiahnutých výsledkov budú 
zrealizované skúšky na prostých nosníkoch, ktoré 
budú predstavovať nadstavovanie drevených prv-
kov či už pri nových konštrukciách alebo pri saná-
cii zdegradovaných častí prvkov. 
 
ZÁVER 

Na základe dosiahnutých výsledkov, môžeme 
predpokladať, že odolnosť dreveného prvku sa re-
alizuje v okolí otvoru priestorovo. Do odolnosti 
možno súčasne započítať odolnosť v ťahu rovno-
bežne s vláknami a odolnosť v šmyku rovnobežne 
s vláknami. Ďalej sa predpokladá, že po prekro-
čení pevnosti v ťahu sa odolnosť dreveného prvku 
realizuje len prostredníctvom šmyku rovnobežne 
s vláknami. Preto je pri návrhu dôležitá minimálna 
hĺbka vlepenia závitovej tyče v drevenom prvku. 
Tieto predpoklady však neplatia pri výskyte neho-
mogénnych vlastností dreva, kedy dochádza 
k oveľa zložitejšiemu priebehu napätia v dreve-
nom prvku. Rastené rezivo vzhľadom na svoju zlo-
žitejšiu štruktúru dosahuje väčšie odolnosti vle-
pených tyčí ako by to bolo pre lepené lamelové 
drevo s pomerne pravidelnou štruktúrou. 
 
POĎAKOVANIE 
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1/0773/18. Poďakovanie patrí sponzorom, ktorý 
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D r e v e n é  n o s n í k y  s p á j a n é  p o m o c o u  v l e p o v a -
n ý c h  t y č í  v  s t r e d e  r o z p ä t i a  
 
V určitých prípadoch je nevyhnutné spojiť drevený nosník v strede jeho roz-
pätia pomocou „neviditeľného“ spoja, aby bol architektonicky a dizajnovo 
prijateľný. Medzi takéto spoje patria aj neviditeľné spoje pomocou vlepova-
ných tyčí. 
 

 

ÚVOD 
V niektorých prípadoch je potrebné spájať 

drevený nosník v strede jeho rozpätia. Aj v týchto 
prípadoch sú občas veľmi žiaduce „neviditeľné“ 
spoje. Medzi tieto spoje patria spoje s vlepova-
nými závitovými tyčami. Sú schopné prenášať 
okrem osových a priečnych síl aj ohybové a krú-
tiace momenty. Tento pôsob sa používa aj na nad-
pájanie prvkov alebo sanácia poškodených častí 
drevených trámov. Pri všetkých týchto spojoch je 
potrebná momentová odolnosť spoja. Tá sa dá 
dosiahnuť použitím vlepovaných závitových tyčí, 
ich správnym usporiadaním v priereze a dodrža-
ním dostatočnej hĺbky vlepenia. Po overení ťaho-
vej odolnosti vlepovaných tyčí, kde sme overovali 
aj hĺbku vlepenia sme pristúpili k realizácii experi-
mentu zameraného na nosník. 
 

 
Obr. 1 – Príprava vzoriek 

 
Problémom je, že v súčasných platných nor-

mách sa nenachádzajú žiadne výpočtové postupy 
pre návrh týchto spojov. U nás boli k tejto téme 

doposiaľ uvedené len základné poznatky [1] od-
vodené na základe experimentálnych overovaní v 
zahraničí  [2,3]. Preto je cieľom tejto práce overiť 
správanie sa týchto spojov. Okrem oceľových zá-
vitových tyčí sa používajú aj tyče vyrobené z uhlí-
kových, sklených alebo aramidových vláken, 
ktoré sa vyrábajú pomocou spojiva na báze živíc. 
Na vlepovanie sa používajú rôzne lepidlá. Najčas-
tejšie sa používajú epoxidové a polyuretánové le-
pidlá. Pri návrhu momentových spojov s vlepova-
nými závitovými tyčami sa sleduje hlavne rotačná 
tuhosť týchto spojov a krivka vyjadrujúca závislosť 
medzi ohybovým momentom a natočením [4]. 
 
EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE  

Experimentálna analýza správania sa vlepova-
ných závitových tyčí sa zamerala na overenie 
hĺbky lepenia do drevených hranolov pomocou 
viacerých lepidiel. Následne sme na tieto zistenia 
nadviazali v druhej etape, kde je skúmaný dre-
vený nosník, ktorý je spojený v strede rozpätia 
vlepovanými závitovými tyčami. 

 
OVEROVANIE OHYBOVÉHO SPOJA NOSNÍKA 

Experiment bol tvorený piatimi vzorkami z ras-
teného dreva a piatimi vzorkami z lepeného la-
melového dreva. Každá vzorka bola tvorená 
dvoma hranolmi s dĺžkou 1600 mm, ktoré boli 
spolu spojené vlepovanými závitovými tyčami, 
pričom vytvorili prostý nosník s osovou vzdiale-
nosťou podpôr 3000 mm. Geometria vzoriek bola 
rovnaká ako pri numerickej analýze. Drevený 
prierez s rozmermi 150 x 180 mm mal v ťahovej 
oblasti umiestnené tri tyče s triedou pevnosti 8.8 
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a v tlakovej oblasti mal dve tyče s triedou pev-
nosti 4.6. Priemer tyčí bol 12 mm pre všetky 
vzorky, pričom priemer vŕtaných otvorov bol 14 
mm a hĺbka vlepenia 200 mm. Hĺbka vlepenia 
a priemer tyčí bol zvolený na základe predošlých 
numerických a experimentálnych skúšok. Vzorky 
boli pripravované vo viacerých krokoch. Príprava 
dreva prebiehala v stolárskej dielni, kde boli do 
jednotlivých prierezov vyvŕtané otvory pre tyče 
pomocou stojanovej vŕtačky (obr. 1). Po navŕtaní 
boli diery dôkladne zbavené prachu a nečistôt. 
 

 
Obr. 2 – Vlepovanie závitových tyčí 

 
Po prenose do laboratória boli jednotlivé časti 

nosníkov navzájom zlepené. Na lepenie bolo pou-
žité lepidlo HILTI HIT-RE 500, ktorého mechanické 
vlastnosti boli overené v prvej etape experimen-
tálnej analýzy, pričom jeho aplikácia pomocou 
akumulátorového vytláčacieho prístroja bola 
z dôvodu veľkého počtu tyčí najvýhodnejšia (obr. 
2). Dvojzložkové epoxidové lepidlo bolo dodané 
v tubách s obsahom 500 mm. Po vlepení tyčí boli 
nosníky navzájom spojené (obr. 3) a zarovnané 
pomocou oceľového L profilu.  
 

 
Obr. 3 – Spájanie nosníkov pomocou tyčí 

Na dosiahnutie tesného spoja boli navzájom 
stiahnuté pomocou zabezpečovacích popruhov. 
Takto pripravené vzorky boli v procese schnutia 
približne sedem dní (obr. 4). 
 

 
Obr. 4 – Spojené nosníky 

 
Zaťažovacia zostava bola pripravená podľa 

normy STN EN 408+A1 [10] (obr. 5, 6 ). Osová 
vzdialenosť podpôr bola 3 m, pričom zaťaženie 
bolo aplikované prostredníctvom sústredených 
zaťažení v tretinách rozpätia cez oceľové roznáša-
cie platne s valčekmi, ktoré boli umiestené aj 
v miestach podpôr a umožňovali  ich pootočenie. 
Na aplikáciu zaťaženia bol použitý zaťažovací lis, 
ktorý bol osadený do oceľového rámu a oceľový 
nosník s prierezom tvoreným dvoma profilmi 
U200.  
 

 
Obr. 5 – Zaťažovacia zostava podľa  

STN EN 408+A1 
 

 
Obr. 6 – Zaťažovacia zostava 
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Dosiahnuté zaťaženie bolo merané prostred-
níctvom silomeru HBM-C6A. Na skúmaných nos-
níkoch boli zaznamenávané deformácie v troch 
bodoch na každej strane nosníka pre zistenie lo-
kálneho a globálneho modulu pružnosti a prie-
hybu nosníka (obr. 7). Na spodnej ťahanej strane 
a hornej tlačenej strane nosníka boli merané de-
formácie, pomocou ktorých sa vyjadrí stlačenie a 
rozovretie spoja (obr. 8).  Deformácie boli merané 
pomocou indukčných meračov deformácií. Na 
spodnej a bočnej strane nosníka boli nalepené 
merače napätí, ktoré merali vzniknuté napätia 
v spodnej ťahovej oblasti spoja(obr. 8).  
 

 
Obr. 7 – Indukčné merače deformácií 

 

 
Obr. 8 – Merač deformácií a tenzometer 

 
Postup a jednotlivé kroky zaťažovania boli ap-

likované podľa normy STN EN 380 [11]. Prvý zaťa-
žovací krok bol vedený na úroveň zaťaženia 15 kN, 
počas tohto kroku došlo k dosadnutiu zostavy, 
následne bolo zaťaženie vynulované. Ďalšie kroky 
stúpali opäť po hodnotách 15 kN, s časovým roz-
pätím približne 120 sekúnd. Medzi každým kro-
kom bola prestávka 120 sekúnd. Nosníky boli na-
máhané až do porušenia (obr. 9). 

 
Obr. 9 – Schéma priebehu zaťažovania 

 
VÝSLEDKY EXPERIMENTU  

Dosiahnuté výsledky boli spracované do tabu-
liek, ktoré prehľadne popisujú namerané hod-
noty. Jednotlivé nosníky dosahovali približne rov-
naké výsledky, tie však boli v niektorých prípa-
doch ovplyvnené okrajovými podmienkami, ktoré 
záviseli od kvality prevedenia spojov a od neho-
mogénnej štruktúry dreva. Medzi vzorky výrazne 
ovplyvnené týmito okrajovými podmienkami pat-
ria vzorky N1, N2 a N8. Vzorka N1 obsahovala vý-
sušnú trhlinu v mieste ťahaných tyčí, čo viedlo 
k zníženej únosnosti spoja a odlišnému priebehu 
deformácií a pootočeniu spoja. Na vzorke N2 do-
šlo ku krehkému porušeniu šmykom celého dre-
veného bloku v okolí ťahanej oblasti spoja, čo 
bolo zapríčinené značným nehomogénnym zlože-
ním dreva v tejto oblasti. V prípade vzorky N8 do-
šlo ku chybnému prevedeniu spoja, kde jedna ťa-
haná tyč nebola zalepená, čo viedlo k menšiemu 
dosiahnutému zaťaženiu. Výsledné ťahové sily vo 
zvyšných dvoch tyčiach však preukázali podobnú 
odolnosť ako pri ostatných vzorkách. Pri všetkých 
vzorkách boli výsledné sily v tyčiach približne rov-
naké, ako hodnoty dosiahnuté v prvej etape ex-
perimentálnej analýzy.  

Dosiahnuté zaťaženia, sily a deformačné para-
metre sú uvedené v tab. č. 1. Osové sily v tyčiach 
boli určené na základe polôh neutrálnych osí 
v prierezoch skúmaných spojov. Na základe ko-
nečnej polohy neutrálnej osi bolo určené rameno 
vnútorných síl, pomocou ktorého bolo z prísluš-
ného ohybového momentu možné dopočítať ťa-
hové sily vo vlepovaných závitových tyčiach. Ne-
rovnomerná distribúcia síl medzi jednotlivými ty-
čami, zapríčinená nehomogénnym zložením 
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dreva, bola zanedbaná. Ramená, na ktorých pôso-
bili v priereze tlakové a ťahové sily, boli pri všet-
kých vzorkách približne  rovnaké ako pri modely, 
ktorý bol skúmaný metódou konečných prvkov 
v druhej etape numerickej analýzy.  
 
Tab. 1 – Dosiahnuté zaťaženia a vnútorné sily 

Číslo vzorky 

M
ateriál 

D
osiahnuté 
zaťaženie 

(kN
) 

M
ax. m

o-
m

ent (kN
m

) 

Ram
eno vnú-

torných síl 
(m

m
) 

Sila v jednej 
ťahanej tyči 

(kN
) 

N01 
Rastené 

drevo 
22,24 9,14 116 39,22 

N02 
Rastené 

drevo 
32,98 15,83 103 51,22 

N03 
Rastené 

drevo 
40,00 19,20 118 54,23 

N04 
Rastené 

drevo 
37,36 17,93 107 51,22 

N05 
Rastené 

drevo 
40,42 19,40 120 53,88 

N06 LLD 29,56 14,18 118 40,07 

N07 LLD 34,12 16,70 122 44,70 

N08 LLD 19,24 9,23 104 44,37 

N09 LLD 28,60 13,72 118 38,75 

N10 LLD 34,96 16,78 108 51,79 

 

 
Obr. 10 – Porušenie vzorky N01 

 
Priebehy experimentov podľa schémy na 

obr. 9 boli vedené až do porušenia vzoriek. Vzhľa-
dom na vysokú triedu pevnosti vlepených tyčí 
v ťahovej oblasti nedošlo v žiadnom prípade k ich 
roztrhnutiu. Spravidla dochádzalo k porušeniu 
drevených vlákien, kedy bola prekročená pevnosť 

v ťahu a šmyku rovnobežne s vláknami. K poruše-
niu lepidla nedošlo v žiadnej zo skúšaných vzo-
riek. V dvoch prípadoch došlo k porušeniu dreve-
nej hmoty ako celku. Vzorka N01 dosiahla nety-
pický charakter porušenia, ktorý bol spôsobený 
prítomnosťou výsušnej trhliny v mieste krajnej ťa-
hanej tyče (obr. 10, 11).  
 

 
Obr. 11 – Detail porušenia vzorky N01 

 
Vzorka N04 sa porušila odtrhnutím celého dre-

veného bloku v ťahanej oblasti prvku, čo bolo 
spôsobené nehomogenitou dreva (obr. 12). 
 

 
Obr. 12 – Porušenie vzorky N04 

 
Po ukončení experimentálnej analýzy boli 

vzorky mechanicky rozobraté za účelom získania 
informácií o charaktere porušenia jednotlivých 
tyčí. Na obrázkoch č. 13 a 14 sú vyobrazené 
vzorky z rasteného a lepeného lamelového dreva, 
na ktorých bola drevená hmota odstránená až po 
úroveň ťahaných tyčí.  

Na vzorkách je vidieť, že spravidla dochádza 
k porušeniu drevených vlákien a lepidlo zostáva 
neporušené. Po rozobratí možno konštatovať, že 
v prípade prvkov z lepeného lamelového dreva 
bola štruktúra dreva pravidelnejšia a bez výskytu 
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hrčí. To potvrdzujú aj dosiahnuté odolnosti vlepe-
ných tyčí, ktoré boli v porovnaní so vzorkami 
z rasteného dreva nižšie (tab. 1). 
 

 
Obr. 13 – Pohľad na spôsob porušenia vzorky 

N02 – rastené drevo 
 

 
Obr. 14 – Pohľad na spôsob porušenia vzorky 

N07 – lepené lamelové drevo 
 
VYHODNOTENIE 

Z uvedených výsledkov sa môže na základe 
rôznych priebehov deformácií konštatovať, že 
jedna z najdôležitejších vlastností týchto spojov, 
je ich kvalita prevedenia. Nosník N01, ktorého vý-
sledky boli značne ovplyvnené prítomnosťou vý-
sušnej trhliny sa od ostatných vzoriek mierne od-
lišuje. Preto je výskyt takýchto porúch v prípade 
spojov s vlepovanými závitovými tyčami nebez-
pečný.  

 
ZÁVER 

Zo získaných poznatkov možno predpokladať, 
že odolnosť dreva je tvorená dvoma zložkami. 
Prvú zložku predstavuje odolnosť v šmyku rovno-
bežne s vláknami, ktorá sa realizuje na ploche blíz-
kej ploche plášťa vyvŕtaného otvoru. Druhá zložka 
je tvorená odolnosťou vlákien v ťahu na ploche, 
ktorej hlavný rozmer tvorí obvod vyvŕtaného 

otvoru, pričom odhadom je táto plocha uvažo-
vaná s hrúbkou 2 mm. Po prekročení pevnosti 
v ťahu sa odolnosť realizuje len prostredníctvom 
pevnosti v šmyku rovnobežne s vláknami. Z tohto 
dôvodu je pre návrh, ako jeden z najdôležitejších 
parametrov, hĺbka vlepenia tyče do dreva.  

Na záver možno uviesť, že rozdiely vo výsled-
koch boli pozorované aj pri porovnaní vzoriek 
z rasteného dreva a lepeného lamelového dreva. 
V lamelovom dreve vyskytujúca sa homogénnej-
šia štruktúra dreva, je viac náchylná na porušenie 
dreva šmykom rovnobežne s vláknami. Táto sku-
točnosť však nemôže byť implementovaná do od-
porúčaní pre prax, keď že štruktúra dreva je pri 
rastenom dreve rôznorodá. Faktom však ostáva, 
že vzorky z lepeného lamelového dreva dosaho-
vali rádovo menšie odolnosti. Pri rastenom dreve 
však na druhej strane môže nastať prípad výskytu 
výsušnej trhliny ako napr. na vzorke N01. Takáto 
prirodzená chyba materiálu vedie k náhlemu po-
klesu únosnosti alebo k úplnému vyradeniu odol-
nosti tyče tak, ako bolo možné pozorovať pri 
vzorke N01.  

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý vplýva na 
kvalitu spoja, čo sa týka rotačnej tuhosti je jeho 
kvalita prevedenia. Odporúča sa príprava spája-
ných čiel s maximálnou presnosťou pre obmedze-
nie nárastu pootočenia, z dôvodu výskytu nerov-
ností v oblasti spoja.  
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L ab o r a t ó r n e  m e r a n i e  v l a s t n o s t í  s e n d v i č o -
v ý c h  p a n e l o v  
 
Sendvičové panely majú vďaka ich funkčnosti v kombinácii s estetikou 
a rýchlosťou montáže významu úlohu pri realizácii priemyselných, sklado-
vých alebo obchodných stavieb. Najrozšírenejšia aj cenovo najpriaznivejšia je 
výplň z polyuretánovej peny, ale čiastočným nedostatkom je ich malá po-
žiarna odolnosť. Tento príspevok sa zaoberá experimentálnym overením pa-
nelov s výplňou z minerálnej vlny, ktorá rieši problematiku požiarnej odol-
nosti, ale z hľadiska navrhovania týchto prvkov je tento materiál nepredvída-
teľnejší ako PU pena.  
 

ÚVOD 
Sendvičové panely s výplňou z minerálnej vlny 

sa používajú na oplášťovanie budov. Vyrábajú sa 
pre fasády aj strechy v hrúbkach od 60 – 200mm. 
Plechy obopínajúce výplň sú hrúbok od 0,5 – 
0,7mm prevažne z pozinkovanej ocele triedy 
S320, prípadne nerezového plechu. Experimen-
tálne overovanie prebehlo na paneloch hrúbky 
120mm s minerálnou vlnou, ktorej objemová tiaž 
bola 120kg/m3. Plechy na oboch stranách sú 
hrúbky 0,5mm s jemnými prelismi výšky 2,5mm. 
Dodávateľom vzoriek je rakúska firma BRUCHA. 
Experiment bude slúžiť ako podklad pre ďalšie 
skúmanie a najmä na kalibráciu numerických vý-
počtových modelov. 

 
EXPERIMENTÁLNE OVERENIE 

Predmetom prezentovanej pilotnej skúšky 
bolo overenie odolnosti sendvičového panela 
s určením hodnoty zaťaženia pri ktorom sa panel 
poruší – stratí stabilitu tlačený plech. Zaťažovanie 
bolo realizované vodou, ktorá bola rovnomerne 
rozdelená na povrch panela prostredníctvom 
štvorice bazénov (obr.1). Bazén tvorí drevený rám 
vystlatý priehľadnou fóliou. Takto vzniknutý tlak 
sa roznáša rovnomerne na celú plochu panela 
a vďaka rozdeleniam do sekcií je možné rovno-
merné zaťažovanie po celej dĺžke ( v strednom ba-
zéne nie je viacej vody vďaka priehybu). Hodnota 
zaťaženia bola určovaná z výšky vodného stĺpca 
v každom z bazénov. Panel bol na krajoch uložený 

na profil UPE 160 a panel nebol v tomto mieste 
pripojený a bolo umožnené voľné pootáčanie 
podpier. Napätie bolo sledované v troch miestach 
na tlačenom plechu a na jednom mieste na spod-
nom ťahanom plechu pomocou nalepených ten-
zometrických snímačov orientovaných pozdĺž osi 
panela. Táto orientácia zabezpečila snímanie len 
napätia Sigma x (obr.2). Priehyb bol sledovaný na 
spodnom okraji pomocou snímacích ihiel, ktoré 
boli rozmiestnené na okrajoch a v strede (obr.3). 

 
Zaťažovanie – napúšťanie bazénov prebiehalo 

približne hodinu a pol a medzi jednotlivými fá-
zami boli krátke prestávky na kontrolu funkčnosti 
meracej aparatúry. Po maximálnom možnom na-
plnení bazénov sa vzorka panela nechala zaťažená 
24 hodín. 

 

 
Obr. 1 – Zaťažovacia sústava panela s bazénmi 
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Obr. 2 – Tenzometrické snímače napätia na 

hornom povrchu 
 

 
Obr. 3 – Ihly snímajúce priehyb panela 

 
Priebeh skúšky začal postupným rovnomer-

ným napĺňaním bazénov vodou. Priebežne boli 
sledované prírastky napätí. Zaťaženie prebehlo 
do úrovne vodného stĺpca 350mm = 3,5 kN/m2. 

Pri tomto zaťažení sa panel prehol 14,50mm 
a maximálne napätie v plechu dosiahlo hodnotu 
65 MPa. Na ďalšie zaťažovanie už nebol priestor 
vzhľadom na nízku výšku bazénov. V ďalšom 
kroku budú bazény navýšené na úroveň 600mm 
a skúšky sa zopakujú. 
 

 
Obr. 4 – Priehyb panela – laserom vyznačená 

pôvodná poloha 

Panel sa pod zaťažením ponechal 24 hodín 
a bol sledovaný nárast deformácie či napätí. Prí-
rastok deformácie mal hodnotu do 1mm. Vý-
sledky zo skúšky sú uvedené v nasledovných gra-
foch. V grafe 1 sú znázornené výsledky merania 
deformácií pomocou snímacích ihiel rozmiestne-
ných v zmysle obrázka 1. V grafe 2 sú výsledky na-
pätí. Pri skúške sa vplyvom vlhkosti z bazéna po-
kazil tenzometrický snímač T1, preto jeho vý-
sledky nie sú v grafe vynesené. 
 
 

 
Obr. 5 – Priebeh deformácie pri zaťažovacej 

skúške 
 

 
Obr. 6 – Priebeh napätí meraných 

tenzometrami 
 
ZÁVER 
V príspevku je uvedená pilotná experimentálna 
skúška sendvičového panela hrúbky 120mm s vý-
plňou z minerálnej vlny od firmy BRUCHA. Skúška 
je realizovaná v laboratóriu KKDK SvF STU v Brati-
slave. 
Cieľom experimentu je overiť reálnu odolnosť  
a správanie sa sendvičových panelov za účelom 
vytvorenia vystihujúceho výpočtového MKP mo-
delu. Na základe skúšky a vytvorenia modelu 
bude možné panely posudzovať aj iným spôso-
bom ako len na základe tabuliek dodávaných vý-
robcami. Cieľom celého skúmania bude nájdenie 
aj vhodných existujúcich normových postupov 
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overenia tlačených plechov prierezu v kombinácii 
so spolupôsobením s minerálnou vlnou. 
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V p l y v  k ó n i c i t y  n a  n a s úv a n ý  s p o j  
 
Kónicita je jeden z parametrov, ktorý je potrebný definovať pri návrhu kon-
štrukcie s nasúvaným spojom. Výsledky naznačujú, že zvyšujúcou sa kónici-
tou sa zvyšuje aj napätie. 
 

 

ÚVOD 
Nasúvaný spoj sa používa najčastejšie v tele-

komunikačných a v osvetľovacích stĺpoch alebo 
v stožiaroch elektrického vedenia. Tieto konštruk-
cie sú zostavené z kónických dielcov. Úlohou kó-
nicity je plynulo zmenšovať priemer dielca a za-
bezpečiť nasunutie vrchného dielca na spodný pri 
vhodne zvolených priemeroch. V našom prípade 
budeme kónicitu, inak povedané kužeľovitosť, de-
finovať v promile ako zmenu priemeru dielca na 
1m dĺžky. V konštrukciách nasúvaného spoja sa 
kónicita pohybuje najčastejšie od 10‰ do 30 ‰. 

Jednou z častých otázok je, či je vhodnejšie po-
užiť dielce s väčšou alebo s menšou kónicitou? 
Prípadne existuje univerzálna kónicita? 

Zjednodušený návrhový prístup, tak ako je 
uvedený v [1], nezohľadňuje kónicitu vo všetkých 
prípadoch. 

Riešenie položených otázok je vhodné rozdeliť 
do dvoch častí. Prvá je určenie univerzálnej kóni-
city z pohľadu celkovej konštrukcie stĺpa, druhá je 
určenie vplyvu kónicity na nasúvaný spoj. 
 
UNIVERZÁLNA KÓNICITA 

Ak by sme chceli definovať ideálnu kónicitu 
mala by to byť taká, ktorá v čo najväčšej miere 
opisuje namáhanie konštrukcie (najčastejšie ohy-
bovým momentom). 

Jeden z dôvodov použitia značnej škály kónicít 
je, že samotné konštrukcie majú rôzny priebeh 
ohybového momentu, čo súvisí aj s ich samotnou 
funkciou. V určitom zjednodušení by sa dal prie-
beh ohybového momentu zovšeobecniť na line-
árny alebo parabolický. Avšak ani v tomto prípade 
by sa nedala určiť univerzálna kónicita a to z dô-
vodu, že kónicita je aj funkciou prierezu. Inými 
slovami lineárnym zväčšovaným prierezu nedo-
chádza k lineárnemu zväčšovaniu odolnosti. 

Možno konštatovať, že pri menších prieme-
roch (150-300mm) je vhodná kónicita okolo 5-
15‰, zatiaľ čo pri väčších priemeroch to môže byť 
aj 60‰. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa nedá určiť 
univerzálna kónicita tak, aby bola ideálna pre 
všetky konštrukcie. Pri návrhu by mal inžinier 
zohľadniť aktuálny priebeh ohybového momentu 
a taktiež potrebný priemer dielca, ktorý často 
býva determinovaný aj medzným stavom použí-
vateľnosti.  
 
SÚČASNÝ STAV – NASÚVANÝ SPOJ 

Vzťahy (1) a  (2) predstavujú zjednodušený prí-
stup k návrhu nasúvaného spoja a sú všeobecne 
definované v literatúre [1] a [2]. Ich použitie a prí-
padné obmedzenie je podrobnejšie spracované 
v príspevku [3]. 
 

 

Obr. 1 – Spôsob prenosu zaťaženia. 

 

𝜎 =
𝐹

2 ∗ 𝜋 ∗ ℎ ∗ 𝑡 ∗ (tan(𝛼) + 𝜇)
 (1) 

𝜎 =
3 ∗ 𝑀

𝑡 ∗ ℎ
 (2) 
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Tak ako už bolo naznačené, zjednodušený prí-
stup podľa vzťahu (1) zohľadňuje kónicitu pri za-
ťažení vo vertikálnom smere (Fx) a to pomocou 
uhla alfa. Pri prenose ohybového momentu (hori-
zontálne zaťaženie), uvedené vzťahom (2), kóni-
cita nie je zohľadnená. 
 
METODIKA 

Riešený spoj je modelovaný ako súčasť kon-
štrukcie stĺpa viď. obrázok  2. Jednotlivé uvažo-
vané okrajové podmienky sú prezentované v ta-
buľke  1. Hodnoty kónicít boli zvolené tak aby ob-
siahli minimálne aj maximálne hodnoty používa-
ných kónicít. Model bol zvolený tak aby na dĺžke 
spoja bol dosiahnutý rovnaký výsledný priemer 
dielcov. Splnením tejto požiadavky sa budú môcť 
porovnať výsledky z jednotlivých modelov, bez 
toho aby bola potrebná dodatočná mierka. V mo-
deli je taktiež zohľadnená štíhlosť a to meniacou 
sa hrúbkou steny. Hrúbka steny t = 10mm pred-
stavuje štíhlosť okolo 10 a hrúbka steny 3mm 
predstavuje štíhlosť okolo 33. Dĺžka h1 a h2 je 
uvažovaná 3m a označenie K predstavuje kóni-
citu. 
 
 

 
Obr. 2 – Schéma usporiadania modelu 

 
 
 

Tab. 1 - Vstupné parametre 

model K h 
(mm) 

t 
(mm) 

My 
(kN*m) 

1 5 420 3 25,1 
2 25 420 3 25,1 
3 60 420 3 25,1 
4 5 450 10 25 
5 25 450 10 25 
6 60 450 10 25 

 
Prezentované situácie boli namodelované po-

mocou metódy konečných prvkov v programe 
Dlubal Rfem 5.20. Kontaktná plocha medzi spod-
ným a vrchným dielcom účinná iba v tlaku so sú-
činiteľom trenia u = 0,3. 
 

 
Obr. 3 – MKP model 

 
VÝSLEDKY 

Jednotlivé výsledky sú prezentované v tabuľke 
2. Hodnota tangenciálneho napätia uvedená ako 
σx zodpovedá už skôr použitému označeniu σt. 
V tabuľke sú uvedené maximálne kladné a maxi-
málne záporné hodnoty tangenciálneho napätia. 
Hodnoty tangenciálneho napätia sú odčítané vždy 
v strede konkrétnej steny, tak ako je to nazna-
čené na obr. 3. Stĺpec „rozdiel“ vyjadruje percen-
tuálny rozdiel oproti najmenšej absolútnej hod-
note a vyjadruje vplyv kónicity. 

Na obrázku 4 a obrázku 5 sú prezentované 
hodnoty pre stenu „A“ a „B“ tak ako bola ozna-
čená na obrázku 2. 
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Tab. 2 - Vypočítané hodnoty 

model max.-σx 
(MPa 

max. +σx 
(MPa) 

rozdiel 
(%) 

1 -192,7 190,8 0 
2 -200,0 193,0 3,8 
3 -217,1 198,0 12,7 
4 -55,6 58,6 0 
5 -59,0 61,5 6,1 
6 -62,2 61,7 11,9 

 

 
Obr. 4 – Priebeh tangenciálneho napätia stena A 

 
 

 
Obr. 5 – Priebeh tangenciálneho napätia stena B 

Na obr. 6 až 9 sú prezentované výsledky jed-
notlivých konicít pre steny  103 a stena 215, na 
ktorých sa nachádzajú extrémne hodnoty napätí 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6 – Tangenciálne napätie pre rôzne  

kónicity. 
 

 
Obr. 7 – Tangenciálne napätie pre rôzne  

kónicity. 
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Obr. 8 – Tangenciálne napätie pre rôzne  

kónicity. 
 

 
Obr. 9 – Tangenciálne napätie pre rôzne 

 kónicity. 
 
DISKUSIA 

Možno konštatovať, že pri zväčšujúcej sa kóni-
city sa zvyšuje tangenciálne napätie. Rozdiel me-
dzi kónicitou 5 a kónictiou 60 vychádza okolo 
12%. Tieto rozdiely sa dosahujú na ploche 103 čo 
predstavuje vnútornú tlačenú stenu spodného 
dielca.  

Podobné percentuálne rozdiely boli dosiah-
nuté aj naprieč rôznou štíhlosťou. Zmena štíhlosti 

skôr ovplyvňuje samotný tvar priebehu napätia 
ako maximálnu hodnotu napätia. 

 
ZÁVER 

Možno konštatovať, že vplyv štíhlosti má ur-
čitý vplyv na výsledné tangenciálne napätie. Je 
nutné dodať, že dosiahnutý rozdiel 12% bol pre 
extrémne rozdiely kónicít a to 5‰ a 60‰. Bežne 
sa  používajú kónicity v rozsahu od 10‰ do 30‰, 
kde hodnota vplyvu kónicity bude menšia. 

Za prínos možno považovať aj zistenie, že 
v prípade experimentálneho overenia je nutné 
použiť čo najväčšie rozdiely v kónicite medzi po-
rovnávajúcimi modelmi, z dôvodu dosiahnutia 
merateľných zmien. 
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D i a g n o s t i k a  h i s t o r i c k é h o  k r o v u 
 
Všade vôkol nás sa vyskytujú všedné stavby, ktoré však pod svojím povrchom 
skrývajú zaujímavé konštrukčné riešenia. Jedným typom takýchto konštruk-
cií sú aj sakrálne stavby – kostoly. Často sú to stavby, ktorých vznik sa datuje 
aj niekoľko sto rokov do minulosti. Drevo ako stavebný materiál je vystavený 
nepriaznivým vplyvom prostredia, a preto sa v konštrukcii môžu vyskytnúť 
rôzne biotické, či abiotické poškodenia. Účinnou prevenciou proti takýmto 
poškodeniam je včasná a pravidelná diagnostika konštrukcie. 
 

 

ÚVOD 
Práca sa venuje diagnostike strešnej konštruk-

cie kostola v Hliníku nad Hronom. Riešená je časť 
strešnej konštrukcie nad hlavnou loďou. Tento 
objekt bol vybraný na základe jeho konštrukcie 
a historickej hodnoty. Vyhotovená je predbežná 
správa o stave drevenej konštrukcie strechy kos-
tola. Táto správa zahŕňa prípravu podkladov, 
predbežný vizuálny prieskum a základný prie-
skum. 

 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
Stavba: Rímskokatolícky kostol Sv. Martina 
Miesto: Námestie SNP 269, Hliník nad Hronom 
Prvá písomná zmienka: 1332-1337 
 
HISTÓRIA KONŠTRUKCIE 

Prvá písomná zmienka o kamennom kostole 
pochádza z roku 1332 až 1337. Z tohto kostola sa 
zachovali základy, ktoré boli objavené v roku 
1948 a dvojité románske okno vo vežovej časti, 

ktoré slúži ako vstup do strešnej konštrukcie hlav-
nej lode. V roku 1408 sa postavil druhý kamenný 
kostol, z ktorého sa zachovalo len gotické pres-
bytérium. Tento kostol vydržal až do roku 1728, 
kedy hlavnú loď zničil požiar. Krátko nato bola 
hlavná loď nanovo vybudovaná. Súčasťou súčas-
ného kostola je aj murovaná veža. Veža bola vy-
soká 21,5 m s barokovým krovom, mohutnou gu-
ľou a krížom na vrchole. Práce na veži sa dokončili 
v roku 1760. V roku 1800 do veže udrel blesk, av-
šak rekonštrukcia zničenej veže prebehla bez po-
rušenia jej štýlu. Počas 2.svetovej vojny dostala 
veža niekoľko ťažkých zásahov. Pri opravách 
v roku 1948 vežu navýšili o 4,6 m, pričom sa 
znovu zachoval historický barokový krov a dre-
vená nosná konštrukcia pre zvony. Medzi rokmi 
1982 až 1989 prebehla statická úprava obvodo-
vých múrov – doplnili sa obvodové železobetó-
nové vence a vymenili sa niektoré časti krovu, 
najmä krokvy, ktoré sa nachádzali v blízkosti 
steny veže, popri ktorej do krovu zatekalo. 

 
Obr. 2 – Nosná konštrukcia krovu nad hlavnou 

loďou 

 
Obr. 1 – Juhovýchodný pohľad na kostol 
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ŠPECIFIKÁCIA PODKLADOV 
Pre vypracovanie diagnostickej správy sú pri-

pravené nasledovné podklady. 
 Textové záznamy – [2], [3], kronika obce, 

ústne svedectvo 
 Dokumentácia – pôvodný projekt zrekon-

štruovanej hlavnej lode sa nezachoval, na 
základe zamerania je vypracovaná doku-
mentácia strešnej konštrukcie hlavnej 
lode. Takisto sa nezachoval stavebný den-
ník ani iné technické podklady. 

 Zameranie a fotodokumentácia –  26.au-
gust 2019 

PREDBEŽNÝ VIZUÁLNY PRIESKUM 
Dátum prieskumu: 26. august 2019 –  

Ing. Matúš Neusch, Ing. Igor Neusch 
Počasie: slnečné, 33°C, vlhkosť vzduchu 50,6% 
 

Orientácia stavby je západ-východ. Z pohľadu 
veže je pravá časť strechy orientovaná na juh 
a ľavá na sever. Na pohľad nie je badateľná žiadna 
nerovnosť alebo deformácia strešnej konštrukcie. 
Povrchová krytina, medený plech, je pravidelná. 
Všetky časti konštrukcie sú dobre prístupné. Pres-
bytérium, bočná loď a veža sú rovnako dobre prí-
stupné a kontrolovateľné. 
 
ZÁKLADNÝ PRIESKUM 
Typ budovy: sakrálna stavba - kostol 
Vek stavby: 291 rokov (krov hlavnej lode 

z roku 1729) 
Typ konštrukcie: stojatá stolica s 5 hlavnými  

priečnymi väzbami 
 

Na základe terénnych škíc boli vyhotovené vý-
kresy nosnej konštrukcie – pôdorys a priečne rezy 

(Výkres č.01 – 05). Konštrukcia bola rovnako na-
modelovaná aj v 3D výpočtovom programe SCIA 
Engineer, kde bola zaťažená podľa platných STN 
EN [4] a posúdená podľa [5]. 
 

 
Obr. 3 – 3D model nosnej konštrukcie 

 
TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 

Dôležitým krokom základného prieskumu je 
identifikácia materiálov použitých v konštrukcii. 
Na základe vizuálneho prieskumu bol určený ma-
teriál krovu – ihličnaté smrekové drevo. Pev-
nostná trieda bola stanovená na C20, pri nových 
prvkoch použitých v konštrukcii C24. Podľa pod-
mienok bola trieda prostredia stanovená 2. Den-
dochronologické datovanie nebolo prevedené. 
Rovnako sa neodoberali z konštrukcie skúšobné 
vzorky. Pre určenie stavu prvkov zabudovaných 
v konštrukcii boli použité čiastočne invazívne me-
tódy diagnostiky, ako napríklad zarážanie tŕňa, 
avšak nie s pomocou prístroja na meranie mecha-
nického odporu dreva. 

Počas prieskumu bola nameraná aj vlhkosť 
konštrukčných prvkov. Meranie prebehlo v mies-
tach možnej zvýšenej vlhkosti dôsledkom muro-
vaných konštrukcií alebo otvorov. Výsledky mera-
nia boli spracované v tabuľke č.1.  
 
 

 

Tab. 1 - Vlhkosť konštrukčných prvkov 

Konštrukčný prvok Vlhkosť [%] 

Označenie Popis Meranie č.1 Meranie č.2 Meranie č.3 Meranie č.4 Priemer 

RZ Rozpera priečnej väzby 9,8 10,2 10,4 9,9 10,1 

ST Stĺp priečnej väzby 9,8 9,7 9,9 9,6 9,8 

VZ Vzpera priečnej väzby 10,2 10,0 10,5 10,3 10,3 

VT Väzný trám priečnej väzby 9,9 10,2 10,0 11,4 10,4 

KR Krokva 9,8 9,7 9,6 9,9 9,8 



 

 
24 

structures.sk 01/2020 

POŠKODENIE, VADY A PORUCHY KONŠTRUKCIE 
Identifikácia porúch konštrukcie je detailne 

popísaná vo výkresovej dokumentácii. Každý vý-
kres obsahuje jednotlivé priečne rezy (plné 
a prázdne väzby). Vo výkresoch je zaznačené 
miesto poruchy, typ poškodenia a stupeň poško-
denia. Pre určenie závažnosti poškodenia je pou-
žitá 4-bodová stupnica [1]: 

 1.stupeň – drevo s dobrou kresbou, bez 
farebných zmien, bez stôp po biotickom 
napadnutí 

 2.stupeň – lokálne známky biotického po-
škodenia, zmena farby, prirodzené vady 

 3.stupeň – zlá kresba dreva, poškodený 
prvok, zjavné známky biotického poško-
denia, prirodzené vady presahujú 
medzné požiadavky normy 

 4.stupeň – rozsiahle poškodenie, mini-
málne mechanické vlastnosti, výrazné   
biotické poškodenie (vyskytujúce sa plod-
nice drevokazných húb) 

 
Obr. 4 – Napadnutie rozpery hlavnej väzby 

drevokazným hmyzom, výletové otvory 
 

 
Obr. 5 – Napadnutie krokvy bielou hnilobou 

 
Obr. 6 – Preplátovanie, prípoj vzperky a stĺpa, 
chýbajúca rybina na ľavej strane a zaisťovací 

oceľový kolík vo výsušnej trhline 
 

 
Obr. 7 – Čapový prípoj stĺpa, biela hniloba 

 
STATICKÝ VÝPOČET 
Pre účely statického posúdenia nosnej konštruk-
cie bol vytvorený 3D model vo výpočtovom pro-
grame SCIA Engineer. Konštrukcia pozostáva 
z piatich plných väzieb, v každom poli sú dve 
prázdne väzby. Konštrukcia krovu je podopretá 
obvodovým železobetónovým vencom širokým 
0,5 m. Podpery sú uvažované ako kĺbové, tuhé vo 
všetkých smeroch na ľavej strane a s dovoleným 
posunom v smere X na pravej strane. Jednotlivé 
prvky sú pripojené kĺbovo. 
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Konštrukcia je zaťažená podľa platných STN EN 

noriem. Na základe vypočítaných vnútorných síl je 
konštrukcia posúdená na MSÚ a MSP. 
 

 
Obr. 9 – Obálka osových síl (N) 

 

 
Obr. 10 – Obálka priečnych síl (Vz) 

 

 
Obr. 11 – Obálka ohybových momentov (My) 

Obr. 12 – Deformácia konštrukcie 
 
 
ZÁVER 

Statický výpočet preukázal, že nosná konštruk-
cia vyhovuje medznému stavu únosnosti a medz-
nému stavu používateľnosti podľa súčasnej 
normy. Nosná konštrukcia nie je poddimenzo-
vaná. Nie sú na nej badateľné zväčšené deformá-
cie – väzný trám, krokvy. 

V konštrukcii sa vyskytujú viaceré poškodenia. 
Najčastejšie sa vyskytuje biotické poškodenie – 
biela hniloba na krokvách a menej početné sú aj 
výletové otvory po drevokaznom hmyze. Na nie-
ktorých prvkoch sa nachádzajú stopy vtáčieho 
trusu. Ďalšou skupinou je abiotické poškodenie. 
V konštrukcii sa nachádza veľa výsušných trhlín. 
Na niektorých prvkoch prechádzajú celou dĺžkou 
a znižujú mechanickú odolnosť prvku alebo jeho 
prípoja na ostatnú časť nosnej konštrukcie. Roz-
vláknenie povrchu dreva vplyvom agresívnych ná-
terov nebolo spozorované.  
Na základe prehliadky boli určené stupne poško-
denia nasledovne. Rozpera v reze 1-1‘ – stupeň 
č.3. Pásiky v reze 4-4‘, os 2 – stupeň č.3. Pri týchto 
prvkoch odporúčam celkovú výmenu. Ostatné 
prvky konštrukcie sú bez poškodenia – stupeň č.1 
alebo s čiastočným biotickým a abiotickým po-
škodením – stupeň č.2. Na základe zistených ne-
dostatkov nie je potrebné vyhotoviť podrobný 
diagnostický prieskum.   
 

MATÚŠ NEUSCH 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 8 – Statická schéma 
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S k r u t k o v é  s p o j e  v  s k l e n ý c h  p r v k o c h 
 
Použitie skrutkových spojov na uchytenie sklených prvkov je v súčasnosti 
veľmi rozšírené. Článok prináša porovnanie vplyvu vybraných parametrov na 
hodnoty napätia v skle pomocou numerickej analýzy pri použití skrutkového 
spoja namáhaného strihom a otlačením.  
 

 

ÚVOD 
Sklo je v architektúre používané ako výplň 

okenných otvorov už od čias Rímskej ríše. Pri-
bližne pred 100 rokmi sa objavili prvé presklené 
fasády a v súčasnosti sa sklené prvky stali aj sú-
časťou nosnej konštrukcie budov, napríklad v po-
dobe sklených nosníkov. Zvyšujúce sa estetické 
i statické požiadavky viedli k vývoju nových systé-
mov lineárnych i bodových podoprení sklených 
prvkov. Skrutkové spoje patria momentálne me-
dzi najpoužívanejšie. 
 
SKRUTKOVÉ SPOJE V SYSTÉMOCH FASÁD A PRE-
STREŠENÍ 

Skrutkové spoje možno zaradiť medzi bodové 
spoje. Do tejto kategórie patria aj svorkové spoje, 
bodové lepené spoje a kombinované spoje.  

Samotný spoj je súčasťou uceleného kon-
štrukčného systému, ktorý pozostáva zo skleného 
prvku, spoja, pripojenia podpery zasklenia k nos-
nej konštrukcii a nosnej konštrukcie [1].  

V spojoch je potrebné sa vyhnúť priamemu 
kontaktu skla a oceľového prvku alebo ďalšieho 
skleného prvku. Medzi týmito komponentami je 
potrebné použiť medzivrstvu z vhodného mate-
riálu, ktorý má dostatočnú tuhosť, pevnosť a tr-
vanlivosť. Používané materiály pre medzivrstvy sú 
rôzne plasty, živice, neoprén, injektážne malty 
alebo zliatiny hliníka.  

Výhodou skrutkových spojov je okrem estetiky 
aj ľahká rozoberateľnosť. Vzhľadom na veľkosť 
napätí vznikajúcich na okraji otvoru v skle je vyža-
dované použitie tepelne upraveného skla. Pev-
nosť skla v okolí otvoru je negatívne ovplyvnená 
skrivením v priebehu reziduálnych napätí v tejto 
oblasti a zvýšeným výskytom mechanických po-
škodení povrchu skla vplyvom vŕtania [2]. 

Veľkosť napätí v okolí otvoru je taktiež ovplyv-
nená [3]: 

 Rozdielom medzi priemerom otvoru 
a priemerom skrutky, resp. veľkosť me-
dzery medzi jednotlivými komponentami, 

 Geometriou skleného prvku a spoja: 
hrúbka použitého skla, vzdialenosť otvo-
rov od okraja skleného prvku a medzi se-
bou, 

 Materiálom vložky medzi skrutkou 
a sklom a vzájomné trenie, 

 Excentricitou zaťaženia. 

Skrutkové spoje možno rozdeliť na pevné a kĺ-
bové. Kĺbové skrutky umožňujú pootočenie skle-
nej tabule, čím sa zamedzí vznášaniu ďalších na-
pätí, avšak v prípade pevných skrutiek je nutné 
uvažovať s prídavnými napätiami. 

Skrutky používané v sklených konštrukciách 
majú zväčša špeciálne tvarovanú hlavu prechá-
dzajúcu sklom, ktorá môže byť buď valcová, pri-
čom časť hlavy vytŕča z roviny zasklenia, alebo kó-
nická zapustená do roviny skla. Spoj je namáhaný 
strihom a otlačením a kontaktná plocha medzi 
jednotlivými prvkami je relatívne malá. Pri použití 
skrutky so zapustenou hlavou, vzhľadom na kom-
plikovanejšiu geometriu, môžu byť v kombinácii s 
výrobnými nepresnosťami vnesené do skla väčšie 
napätia v porovnaní s použitím skrutky s valcovou 
hlavou.  

Možno vytvoriť aj trecí spoj pomocou oceľo-
vých platničiek a vhodnej medzivrstvy umiestne-
ných z oboch strán skla, stiahnutými skrutkou 
predpísaným uťahovacím momentom. Otvory 
v skle majú väčšie rozmery, aby sa predišlo kon-
taktu skla a skrutky a taktiež umožňujú rektifiká-
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ciu skleného prvku pri montáži. Medzivrstva me-
dzi sklom a platňou musí odolávať normálovým 
napätiam vnášaným skrutkou bez toho aby  bola 
vytláčaná mimo spoj, tiež šmykovým napätiam 
vznikajúcim od zaťažení pôsobiacich v rovine skle-
nej tabule, a preukazovať nízku mieru dotvarova-
nia, aby sa predišlo postupnému znižovaniu miery 
predpätia v skrutkách. [1], [3] 
 
NÁVRH SKRUTKOVÝCH SPOJOV 

Eurokód venujúci sa návrhu sklenených kon-
štrukcií a ich detailov je pripravovaný. Odporúča-
nia pre návrh detailov v sklených konštrukciách sa 
dajú nájsť vo viacerých národných normách 
a ďalších dokumentoch. Základom pre návrh 
spoja je však numerická analýza, experimentálny 
výskum a vedecké publikácie. 

Pravidlá pre umiestnenie otvorov v tepelne 
tvrdenom skle sú uvedené v EN 12150 [4] a sú 
platné pre prvok s maximálne štyrmi otvormi. 
Priemer otvoru by na základe týchto pravidiel ne-
mal byť menší ako je menovitá hrúbka skla. Vzdia-
lenosť okraja otvoru od okraja skla by mala byť 
minimálne 2d (pričom d je hrúbka skla) a od rohu 
skleného prvku by mal byť vzdialený minimálne 
6d. Norma STN 74 3305 [5] pri bodovom upevnení 
predpisuje vzdialenosť uchytenia od okraja mini-
málne 80 mm a nie viac ako 250 mm. Zjednodu-
šená návrhová metóda pre bodové uchytenia 
s využitím metódy konečných prvkov je uvedená 
v DIN 18008-3 [6].  
 
NUMERICKÁ ANALÝZA SKRUTKOVÉHO SPOJA 
NAMÁHANÉHO STRIHOM A OTLAČENÍM  

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej kapi-
tole, na maximálne napätia v skle v blízkosti 
skrutkového spoja má vplyv viacero faktorov. 
V tejto časti článku je skúmaný vplyv vybraných 

parametrov pomocou modelu v software-i na 
báze MKP  

Numerický model skrutkového spoja, pozostá-
vajúci zo skleného prvku, oceľovej skrutky prie-
meru 16 mm a hliníkovej vložky medzi skrutkou 
a sklom hrúbky 2 mm, bol vytvorený v software-i 
Ansys. Priemer otvoru bol 20 mm. Medzi jednot-
livými komponentami tak nevznikala medzera. 
Geometria vzorky je znázornená na obr. 2.  Pou-
žité hrúbky skla boli 10 mm a 12 mm. Rozmer 
a bol vždy ponechaný 300 mm a rozmery e1 a e2 
sa menili. Pokiaľ bola zmena v rozmere e1, rozmer 
e2 zostával nemenný – 80 mm alebo 160 mm pre 
hrúbku skla 10 mm, 80 mm pre hrúbku skla 12 
mm . Pokiaľ bol menený rozmer e2, rozmer e1 zos-
tával na rovnakej hodnote. Model bol označený 
vo formáte t-X_e1-X_e2-X, pričom X bolo nahra-
dené konkrétnou hrúbkou skla alebo vzdialenos-
ťou od okraja.  

Sila F veľkosti 5 kN bola aplikovaná na prednú 
plochu skla a jej pôsobenie bolo rovnomerne roz-
ložené na danú plochu. Pevná podpera bola za-
daná v strihových rovinách skrutky.  

Keďže definované zaťaženie bolo nízke, ne-
predpokladal sa vznik plastických deformácií 
a použitý bol lineárne elastický materiálový mo-
del. Použité hodnoty materiálových charakteristík 
sú v tabuľke 1. 

 
Tab. 1 - Materiálové charakteristiky 

 ρ 
[kg/m3] 

E 
[MPa] 

ν 
[-] 

G 
[MPa] 

Sklo 2500 70000 0,23 28455 
Oceľ 7850 210000 0,30 80769 
Hliník 2700 70000 0,30 26923 

 
Použitý typ elementov bol SOLID186. Na kon-

takt medzi plochami skrutka-vložka a vložka-sklo 

 
Obr. 1 – a) kĺbové uchytenie, valcová hlava skrutky, b) pevné uchytenie, zapustená hlava 

skrutky [7] 
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bol použitý CONTA174, ktorý sa používa na zná-
zornenie dotyku a posuvu medzi 3D cieľovým po-
vrchom (TARGE 170) a deformovateľným po-
vrchom zadefinovaným prvkom CONTA 174. 
Väzba medzi plochami bola schopná prenášať 
tlak, ťah nie. Model možno považovať za zjedno-
dušený, keďže kontakte nebol zohľadnený vplyv 
trenia - posuv medzi komponentami spoja nebol  

umožnený, iba ich vzájomné oddeľovanie. 
Vzhľadom na to, že ide o kontaktnú úlohu, bola 
potrebná nelineárna analýza. Použitá bola Ne-
wton-Rhapsonova metóda. 
 

 
Obr. 2 – Geometria skleného prvku a detail 

skrutky a vložky 
 

V detaile dochádzalo k otláčaniu skrutky cez 
prechodový vložku do skla a z hľadiska skleného 

prvku rozhodujúce hlavné napätia σ1 vznikali na 
okraji otvoru v blízkosti rezu 2. Priebeh napätí po 
hrúbke skla v mieste maximálneho hlavného na-
pätia σ1 v skle bol približne konštantný, pričom pri 
hornej a dolnej hrane otvoru napätia mierne 
klesli. 

Ako je znázornené na obr. 3 a obr. 4, s rastú-
cou vzdialenosťou hodnota maximálneho hlav-
ného napätia σ1 klesá, až sa ustáli, no vyskytli sa 
aj výnimky. Ak vzdialenosti e1 a e2 mali na dvoch 
modeloch rovnakú hodnotu, vplyv zmeny druhej 
vzdialenosti bol porovnateľný. Napr. na modeli t-
10_e1-60_e2-80 bola maximálna hodnota σ1 
41,74 MPa, čo je nárast o 5,2% oproti t-10_e1-
80_e2-80, a na modeli t-10_e1-80_e2-60 bolo do-
siahnutých 41,41 MPa, čo je zvýšenie o 4,4% 
oproti t- 10_e1- 80_e2- 80.  

Pri menších vzdialenostiach e1 a e2 je sklon 
grafu strmší - napätia so znížením vzdialenosti od 
okraja rastú výraznejšie. Pokiaľ pri modeloch 
t-10_e1-X_e2-80 bola považovaná za referenčnú 
hodnotu t-10_e1-80_e2-80, na modeli 
t-10_e1-40_e2-80 stúpli napätia o 15,2 %, 
na t-10_e1-60_e2-80 stúpli napätia o 5,2 %. Na 
modeli t-10_e1-100_e2-80 klesli napätia oproti 
t-10_e1-80_e2-80 o 1,8 %. Ďalej sa pokles (prí-
padne aj mierne zvýšenie) napätí pohyboval od 
1,5 % po 3,6 % oproti výsledku na t-10_e1-80_e2-
80. 

 
Obr. 3 – Maximálne hodnoty napätí σ1 pri meniacej sa vzdialenosti e1 

 
Obr. 4 –  Maximálne hodnoty napätí σ1 pri meniacej sa vzdialenosti e2 
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Pri modeloch t-10_e1-80_e2-X napätia na mo-
deli t-10_e1-80_e2-40 sa zvýšili o 17,6 % a na mo-
deli t-10_e1-80_e2-60 o 4,4 % oproti 
t-10_e1-80_e2-80. Pri modeli t-10_e1-80_e2-100 
napätia poklesli o 1,9 % oproti t-10_e1-80_e2-80. 
Ďalej napätia klesali až po model 
t-10_e1-80_e2-200, kde sa napätia líšili od t-
10_e1-80_e2-80 o 5,3 %. Približne na rovnakej 
hodnote boli napätia ustálené až po model 
t-10_e1-80_e2-240. 

Pri zväčšení hrúbky skla z 10 mm na 12 mm sa 
pokles napätí pohyboval od 15,1% po 17,7%. Vý-
nimkou bol model t-12_e1-80_e2-260, kde bol 
pokles iba o 7,5%. 

Na obr. 4 si možno všimnúť, že v prípadoch so 
vzdialenosťou e1 80 mm a e2 280 mm a 300 mm 
pri hrúbke 10 mm a v prípadoch e1 80 mm a e2 260 
mm, 280 mm a 300 mm pri hrúbke 12 mm napätia 
stúpajú. V modeli t-10_e1-40_e2-160 maximálna 
hodnota hlavného napätia σ1 dosiahla dokonca 
vyššiu hodnotu ako na modeli t-10_e1-40_e2-80. 
Zväčšenie rozmeru e2 malo v týchto prípadoch ne-
gatívny vplyv na veľkosť napätí. Otázkou je, či ide 
o odchýlky vzniknuté chybou modelu alebo na-
staveniami výpočtu alebo možno formulovať zá-
ver, nízky pomer e1/e2 nepriaznivo vplýva na veľ-
kosť napätí. Vo vyššie spomenutých prípadoch 
bol pomer e1/e2 ≤ 0,29 
 
ZÁVER 

Téma článku bola venovaná numerickej ana-
lýze skrutkového spoja a vplyvu parametrov ako 
vzdialenosť od okraja a hrúbka skla, pričom boli 
porovnávané maximálne hlavné napätia σ1 vzni-
kajúce na okraji otvoru v skle . Zväčšovanie vzdia-
lenosti od okraja vedie k znižovaniu napätia, av-
šak ak je pomer e1/e2 nízky, vo vyššie uvedených 
prípadoch ≤ 0,29, zväčšovanie rozmeru e2 môže 
viesť k zvýšeniu napätí. Predovšetkým je po-
trebná verifikácia modelu experimentom a uvá-
ženie prípadnej plastizácie hliníkovej vložky po-
mocou vhodného materiálového modelu 
a zohľadnenie vplyvu trenia medzi materiálmi. 
Taktiež by bolo vhodné súbor modelov rozšíriť 
a sledovať vplyv napr. odlišnej geometrie spoja. 
 

LUCIA ONDRUŠKOVÁ 
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D i a g n o s t i k a  d r e v e n ý c h k o n š t r uk c i í  p a m i a t -
k o v ý c h  o b j e k t o v  
 
Ochrana a obnova pamiatok je odborom, ktorý vyžaduje spoluprácu s vedami 
a technikami, ktoré sú schopné napomáhať pri výskume a záchrane pamiat-
kového dedičstva. 
 

 

ÚVOD 
Drevo ako materiál pre nosnú konštrukciu vy-

stupuje v pamiatkových konštrukciách najčastej-
šie v konštrukciách zastrešení, zriedkavejšie v 
konštrukciách stien a stropov.  

Každá obnova historického alebo pamiatko-
vého objektu začína prieskumom. Z hľadiska dre-
vených konštrukcií je to prieskum biotického a 
abiotického poškodenia dreva, ktorý musí byť 
spojený s analýzou vplyvu prípadných poškodení 
na nosný systém objektu. Prieskum je súčasťou 
diagnostickej prehliadky nosných a nenosných 
konštrukcií. Prieskum vykonáva buď samostatný 
špecialista na drevené konštrukcie alebo statik 
špecializujúci sa na drevené konštrukcie. Pre ma-
jiteľa objektu alebo investora je výhodou, ak prie-
skum vykonáva autorizovaný statik, ktorý je záro-
veň špecialista na drevené konštrukcie, pretože 
odovzdávanie informácií je v takomto prípade 
plynulejšie a rýchlejšie. 

Na základe prieskumu navrhuje statik sanáciu 
poškodených častí, vyhodnocuje vplyv poškode-
nia na nosnú konštrukciu a vypracováva návrh sa-
nácie (v prípade poškodenia nosnej konštrukcie). 
 

Prieskum býva zvyčajne požadovaný z týchto 
dôvodov: 
a) pravidelná kontrola objektu, 
b) výmena krytiny alebo iných strešných vrstiev, 
c) prestavba objektu, zmena nosného systému, 
d) vznik poruchy v konštrukcii. 
 
a) Z vyššie uvedených dôvodov je pravidelná diag-
nostická prehliadka, žiaľ, tým najmenej častým 
dôvodom na prieskum nosnej konštrukcie. Pravi-
delná diagnostická prehliadka nosnej konštrukcie 

môže výrazne predĺžiť jej fyzickú životnosť a re-
álne znížiť náklady potrebné na prevádzku alebo 
údržbu objektu, a preto by mala byť automatic-
kou súčasťou prevádzky každého objektu. Odstra-
ňovanie nedostatkov nájdených pri pravidelných 
prehliadkach v bežnom údržbovom cykle kon-
štrukcie je vo väčšine prípadov menej ekono-
micky nákladné, ako odstraňovanie závažnejších 
porúch, ktoré vzniknú zanedbanou údržbou kon-
štrukcie alebo jej neskorou diagnostikou. Sa-
motné finančné náklady vynaložené na preven-
tívne prehliadky sú pritom v porovnaní s násled-
nými a hlavne neskorými sanačnými opatreniami 
niekoľkonásobne nižšie. Význam pravidelných 
technických prehliadok je v súčasnej dobe maji-
teľmi alebo prevádzkovateľmi objektov značne 
podceňovaný. 
 
b) Výmena krytiny alebo iných strešných vrstiev je 
podľa našich skúseností najčastejším dôvodom 
objednávky prieskumu. Požiadavka na prehliadku 
konštrukcie v tomto štádiu je logická - vo väčšine 
prípadov je prípadná sanácia poškodených častí 
konštrukcie menej prácna. Prvky krovu sú bez kry-
tiny dostupnejšie a lepšie kontrolovateľnejšie, 
transport prípadného materiálu z krovu a do 
krovu je takisto menej prácny. 
 
c) V prípade prestavby, prístavby alebo nadstavby 
dochádza takmer vždy k zásahom do nosného sys-
tému krovu, ale aj ostatných nosných konštrukcií. 
Prehliadka konštrukcie pred takýmito zásahmi je 
nutná. Prestavbou sa môže nosný systém zmeniť 
do takej miery, že je potrebný nielen prieskum sa-
motnej drevnej substancie, ale aj poradenstvo 
statika. 
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d) Porucha konštrukcie krovu si vyžaduje statické 
posúdenie. V historických a tiež v novodobých 
krovoch majú všetky prvky krovu nejakú nosnú 
funkciu, ktorú by mala posúdiť jednoznačne 
osoba s príslušnou kvalifikáciou. Dodávateľské 
firmy si častokrát neuvedomujú, že za nosnú kon-
štrukciu preberá zodpovednosť práve autorizo-
vaný statik a nie remeselník, ktorý "takúto stre-
chu už niekedy robil, a tak to musí byť dobré..." 
 
PRIESKUM BIOTICKÉHO A ABIOTICKÉHO POŠKO-
DENIA KROVU 

Prieskum biotického a abiotického poškodenia 
krovu býva spravidla vypracovaný na dostupných 
častiach krovu. V prvom štádiu prieskumu je na 
streche krytina a priestore krovu sa často nachá-
dzajú rôzne prekážky zabraňujúce k prístupu ku 
všetkým prvkom krovu (nedostupné časti - napr. 
horné hrany krokiev, vrcholové väznice, spodná a 
bočná hrana pomúrnic, ...). Úplná kontrola sku-

točného stavu v týchto miestach musí byť uro-
bená neskôr v súčinnosti s dodávateľom sanač-
ných a/alebo pokrývačských prác. 

 
Na krove sa zisťujú tieto typy biotických poško-

dení: 
a) poškodenie drevokaznými hubami 
b) poškodenie drevokazným hmyzom (v našich 
podmienkach najčastejšie Fúzačom krovovým a 
črvotočmi). 
 

Stupeň a rozsah poškodení môže byť rôzny, 
stupne biotického poškodenia sú rozdelené v 
škále 1-4: 
1 – slabé poškodenie 
2 – stredné poškodenie 
3 – silné poškodenie 
4 – totálne poškodenie (časť alebo celý prvok 
chýba). 
 

 
Obr. 1 –  Pôdorys krovu. (zameral a vypracoval Ing. Ladislav Somorovský) 
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Jednotlivým stupňom poškodenia zodpove-
dajú príslušné sanačné opatrenia uvedené 
v ďalšej kapitole. 
 
KAŠTIEĽ – KROV 
Prieskum 

Pôdorys kaštieľa je uvedený na obr. 5, najväčší 
vonkajší rozmer je cca 51 metrov. Dôvodom prie-
skumu bola plánovaná výmena krytiny, latovania 
a klampiarskych výrobkov. 

Objednávateľ požadoval zhotovenie prie-
skumu a návrhu sanačných opatrení vo veľmi 
krátkom čase. 
 

 
Obr. 2 – Typický tvar krovu v 3.NP 

 

 
Obr. 3 – Zásahy do krovu kvôli komínom 

 

 
Obr. 4 – Statická porucha, zlomenie kolíka 

a vysunutie vzpery 
 

Pretože za krátku dobu môže stihnúť tieto čin-
nosti iba subjekt s dlhoročnými skúsenosťami a 
dostatočnou kapacitou odborníkov, boli sme vy-
braní ako zhotovitelia prieskumu. 

Krov kaštieľa je rozsiahla konštrukcia s celko-
vou pôdorysnou plochou cca 1800 m2. Celkovo 
bolo preskúmaných 30 plných a cca 120 prázd-
nych väzieb, čo tiež vypovedá o veľkom rozsahu 
prieskumu. Prieskum prebiehal iba pár dní (nie-
kedy hodín) pred začatím sanačných prác. 

Krov je väznicová a vešadlová sústava. Plné 
väzby väznicovej sústavy sú podopierané v mies-
tach vnútorných nosných stien alebo stĺpov. V prí-
pade vešadlovej sústavy je plná väzba podopretá 
iba v dvoch bodoch - na obvodových stenách. 
Vzdialenosti plných väzieb sú rôzne - od 3 do 4 
metrov, väznice sú dve stredové. Väznice sú v po-
zdĺžnom smere vypásikované. Rozpätie krovov je 
8 - 10 metrov, pôdorys nie je pravidelný, takže aj 
rozpätia sa mierne odlišujú. 

V krove boli zistené najmä napadnutia drevo-
kaznými hubami a drevokazným hmyzom. V dô-
sledku zanedbanej údržby (v krove neboli uro-
bené pravidelné diagnostické prehliadky niekoľko 
desaťročí) bol stav drevnej hmoty v niektorých 
prípadoch hodnotený stupňom 4, takže do úvahy 
pripadala iba výmena prvku resp. jeho doplnenie, 
pretože zopár prvkov v krove vôbec nebolo. 
 
Návrh sanačných opatrení 

Vo výkresovej dokumentácii boli uvedené ná-
vrhy sanácie poškodených prvkov. Konkrétne sa-
načné opatrenie je závislé od stupňa poškodenia 
prvku.  
 
 

 
Obr. 5 – Napadnuté krokvy drevokazným  

hmyzom 
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"Otesať" znamená, že povrchová vrstva na-
padnutá drevokazným hmyzom alebo hnilobou 
bude odstránená až na zdravé drevo.  
 

 
Obr. 6 – Doplnenie chýbajúcej väznice 

 
"Otesať+príložkovať" je sanačné opatrenie v 

prípade, že hĺbka poškodenia je viac ako 20 mm.  
"Výmena prvku" sa týka tých prvkov, ktorých 

poškodenie je klasifikované ako stupeň 3 alebo 4.  
V niektorých častiach krovu prvky chýbajú, 

tieto bolo potrebné doplniť. V miestach komínov, 
ktoré boli v rámci sanácie zbúrané, bolo potrebné 
obnoviť nosný systém krovu v pôvodnom sys-
téme. 

Po ukončení sanačných prác je nutné celý 
priestor vyčistiť. Poškodené prvky a zvyšky dreva 
budú spálené, aby sa prípadný drevokazný hmyz 
v rôznych štádiách nemohol ďalej rozširovať. 

 
ZÁVER 

Pravidelná diagnostická prehliadka nosnej 
konštrukcie môže výrazne predĺžiť jej fyzickú ži-
votnosť. V súčasnosti sa význam pravidelných 
prehliadok výrazne podceňuje, pričom náklady na 
pravidelné prehliadky sú v porovnaní s možnými 
nákladmi na sanáciu poškodených konštrukcií 
niekoľkonásobne nižšie. Každému majiteľovi ob-
jektov s drevenou (a nielen drevenou) konštruk-
ciou odporúčame, aby do plánu údržby objektu 
zahrnul pravidelné prehliadky. 

Pri prieskume a prípadnej sanácii nosných 
konštrukcií je nutná spolupráca odborníkov, ktorí 
posudzujú mieru poškodenia samotnej drevenej 
hmoty a odborníkov, ktorí poznajú funkciu jed-
notlivých prvkov konštrukcie a odborníkov, ktorý 
vedia sanáciu zodpovedne zhotoviť. 

Vo viacerých prípadoch sa poznaním funkcie 
prvku v konštrukcii dali prvky zachrániť v duchu 

požiadaviek ochrany pamiatkových objektov, pre-
tože na prenos daného zaťaženia v konštrukcii 
boli prierezy aj napriek poškodeniu dostatočné.  

Po sanácii odporúčame pravidelné kontroly 
autorizovanou osobou. Naším cieľom je zachova-
nie pamiatky v stave, ktorý je pôvodnému stavu 
čo najbližšie. 
 

JAROSLAV SANDANUS 
MILOŠ SLIVANSKÝ 

KRISTIÁN SÓGEL 
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N á v r h  t e c hn i c k é h o  r i e š e n i a  t e c h n o l o g ic -
k é h o  o t v o r u v  p l á š t i  s l i n k o v é h o  s i l a  P C 2  
 
Predmetom článku je statická analýza a návrh technického riešenia nového 
technologického otvoru v plášti slinkového sila PC2 nachádzajúceho sa v are-
áli prevádzky CRH (Slovensko), a.s. v Rohožníku. Tieto činnosti boli spraco-
vané v 2 etapách – predbežný návrh technického riešenia (10-11/2018) a ná-
sledný kontrolný statický výpočet na základe projektovej dokumentácie sku-
točného vyhotovenia (04-05/2019). 
 

ÚVOD 
Statické posúdenie a návrh technického rieše-

nia nového technologického otvoru v plášti slin-
kového sila PC2 bolo vypracované na základe po-
žiadavky dočasnej zmeny technológie plnenia 
slinkového sila PC2. Táto zmena bola vyvolaná to-
tálnym poškodením pôvodnej sústavy dopravní-
kových pásov osadených na strešnej konštrukcii 
sila a následne ich plánovanou kompletnou výme-
nou. Ako dočasné riešenie plnenia sila bolo preto 
navrhnuté/zrealizované dopravovanie materiálu 
novonavrhnutým (dočasným) dopravníkovým pá-
som, ktoré vyžadovalo prestup oceľovým plášťom 
sila pre dočasné osadenie sklzu dopravníkového 
pásu. Vzhľadom na technické riešenie dočasnej 
dopravy slinku sa predpokladá, že slinkové silo 
PC2 nebude počas tejto prevádzky plnené na 
svoju plnú kapacitu, nakoľko sa samotný no-
vonavrhovaný otvor a zaústenie dopravníka so 
sklzom nachádzajú vo výške cca. +16,30m (os 
otvoru) nad okolitým upraveným terénom, pri-
čom celková výška sila je cca. +50,50m (výška val-
cového plášťa vrátane kužeľového vrchlíka). 
 
TECHNICKÉ PODKLADY 

Ku nosnej konštrukcii slinkových síl PC1 a PC2 
boli poskytnuté technické podklady, ktoré boli 
spracované v roku 2006 ako výsledné správy z Ex-
pertízneho posúdenia technického stavu a/alebo 
Návrhu sanácie slinkových síl. 

Ku konštrukcii dočasnej dopravy slinku objed-
návateľ poskytol pomerne podrobnú technickú 

dokumentáciu vrátane zaťažovacích údajov, týka-
júce sa prevádzky a/alebo technologického vyba-
venia dočasného dopravníka (hmotnosť, zaťaže-
nie prvkov, a pod.). 

Počas realizácie otvoru sa vykonali merania 
hrúbok plechov plášťa sila v mieste otvoru. Tieto 
merania boli zrealizované predovšetkým za úče-
lom doplnenia, resp. spresnenia podkladov pre 
účely finálnej statickej analýzy a tiež za účelom 
posúdenia technického stavu jestvujúcej kon-
štrukcie vzhľadom na možné korozívne a abra-
zívne úbytky. 
 

 
Obr. 1 – Pohľad slinkové silo pred zosilnením 
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POPIS KONŠTRUKCIE 
Slinkové silo PC2, sa skladá z časti vlastného 

sila s odberom a nadstavbou a z komunikačnej 
veže s dopravnou lávkou. Samotné slinkové silo je 
valcového tvaru s priemerom podstavy 36,0m a 
výškou valcovej časti 41,4m. Zastrešenie sila je re-
alizované kužeľovitým vrchlíkom, na ktorom je 
osadená nadstavba s technologickým vybavením. 
Celková výška sila nad terénom vrátane konštruk-
cie zastrešenia je 50,5m. Celková využiteľná (tzv. 
prevádzková operačná) kapacita sila (bez objemu 
tzv. mŕtvych zásob) je 60 000 ton slinku. 

Plášť sila je vytvorený ako tenkostenná val-
cová škrupina z plechov premenlivej hrúbky 
(podľa polohy od 13mm do 33mm). Do základovej 
konštrukcie je plášť kotvený neposuvne. Zastreše-
nie sila je vytvorené sústavou radiálnych nosníkov 
orientovaných v strešnej rovine, ktoré sú prekryté 
plechom. Plech spolu s nosníkmi vytvárajú vystu-
ženú škrupinovú konštrukciu. Valcová časť plášťa 
sila je na hornom okraji (v mieste pripojenia streš-
ných nosníkov) zosilnená výstužným vencom. 

Keďže počas prevádzky na silách vznikli vý-
razné trhliny v dolnej časti síl (posledná trhlina v 
roku 2005), boli v roku 2006 vypracované Exper-
tízny posudok posúdenia technického stavu a ná-
sledne Návrh sanácie slinkových síl (autor STU 
Bratislava, kolektív KKDK). 

 

 
Obr. 2 – Pohľad slinkové silo po zosilnení  

v rokoch 2006-2007 

Oceľové plášte oboch síl PC1 a PC2 boli preto 
zosilnené sústavou vodorovných prstencov a zvis-
lých výstuh a vznikla tak ortotropná valcová škru-
pina. Hlavné vodorovné výstuhy majú uholníkový 
tvar, sekundárne vodorovné výstuhy (tzv. opása-
nie) a zvislé výstuhy (tzv. žiletky) sú z plochej 
ocele. 

Na základe výsledkov skúšok odobratých z 
plášťa síl v roku 2006 je možné konštatovať, že 
materiál pôvodných plechov síl je pravdepo-
dobne oceľ pevnostnej triedy S355 s pomerne níz-
kou húževnatosťou a náchylnosťou ku krehkému 
porušovaniu. Všetky nové súčasti navrhnuté, 
resp. zabudované v etape sanácie síl, sú oceľ pev-
nostnej triedy S355. 
 

 

 
Obr. 3 – Podperná konštrukcia dočasnej do-

pravy slinku (rez a pôdorys) 
 
DOČASNÁ DOPRAVA SLINKU 

Ako dočasné riešenie plnenia sila po havárii 
jestvujúceho dopravníka (umiestneného na streš-
nej konštrukcii, resp. nadstavbe sila) bolo navrh-
nuté dopravovanie materiálu dočasným doprav-
níkovým pásom, ktoré vyžadovalo prestup oceľo-
vým plášťom sila pre dočasné osadenie sklzu do-
pravníkového pásu. 
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Nosná konštrukcia dočasného dopravníko-
vého pásu je čiastočne kotvená na plášť slinko-
vého sila prostredníctvom navrhnutej technolo-
gickej plošiny. Po opätovnom obnovení dopravy 
slinku prostredníctvom dopravníka na strešnej 
konštrukcii bude nosná konštrukcia dočasného 
dopravníkového pásu demontovaná, a opláštenie 
sila nebude ďalej priťažované vyššie spomína-
nými zaťažovacími účinkami (ponechá sa iba sa-
motná plošina, ktorá bude zabezpečovať prístup 
k riešenému otvoru v oceľovom plášti sila PC2). 
 
RIEŠENIE OTVORU 

Otvor pre osadenie sklzu dopravníka dočasnej 
dopravy slinku má rozmery 926mm x 1426mm 
(vnútorný svetlý rozmer). Okraje otvoru sú zaob-
lené s vnútorným polomerom 300mm. Otvor sa 
nachádza medzi vertikálnymi výstuhami plášťa 
sila. Výška otvoru od +0,00m je cca. +16,30m (os 
otvoru). Podrobnosti navrhnutého teoretického 
riešenia sú uvedené na obr. 4. 

Vzhľadom na oslabenie oceľového plášťa sila 
spôsobené vytvorením otvoru bolo navrhnuté vy-
konať zosilnenie okolia navrhovaného otvoru sús-
tavou pásových zakružených výstuh prierezu 
300x40mm zložených z 2 vrstiev plechov hrúbky 

20mm a olemovanie navrhovaného otvoru ple-
chom s prírubou hr. 25mm. Po ukončení dočasnej 
prevádzky bude otvor prekrytý krycím plechom 
hr. 25mm; krycí plech bude pripojený skrutkovým 
prípojom na prírubu olemovania otvoru.  

Vzhľadom na technické riešenie dopravníka 
dočasnej dopravy slinku bolo navrhnuté doplne-
nie vertikálnych výstuh hr. 16mm do výstužného 
prstenca a doplnenie nosných priečnikov medzi 
vertikálne výstuhy plášťa sila v mieste vzpery a 
prípoja plošiny podpernej konštrukcie dočasného 
dopravníkového mosta. 

Vzhľadom na skutkový stav riešenia zosilnenia 
je možné za najvýznamnejšiu odchýlku považovať 
mierne horizontálne posunutie otvoru a s ním 
spojené prerušenie a  odsadenie vertikálnej vý-
stuhy plášťa sila tak, že v úrovni otvoru jestvujúce 
vertikálne výstuhy zosilnenia opláštenia sila tieto 
netvorili pôvodnú priamu líniu (v polohe napravo 
od otvoru). Preto bolo dodatočne navrhnuté sty-
kovanie prerušenej výstuhy v mieste nad otvorom 
tak, aby sa vertikálne výstuhy v nadstavovanej 
časti vzájomne prekrývali o cca. 500mm (rovnako 
nad aj pod otvorom (obr. 5). 
 
 

 
Obr. 4 –  Navrhované riešenie zosilnenia okolia otvoru 
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Obr. 5 – Stykovanie vertikálnych výstuh nad 

a pod otvorom 
 
STATICKÝ VÝPOČET 

Statický výpočet zosilnenia plášťa sila v okolí 
otvoru bol spracovaný v 2 etapách. V prvej etape 
(pred samotným vyhotovením otvoru) boli overo-
vané viaceré možnosti riešenia zosilnenia okolia 
otvoru a bolo navrhnuté teoretické riešenie tak, 
ako je uvedené na obr. 3. V druhej etape (po zho-
tovení otvoru) bolo statickou analýzou overené 
skutočné vyhotovenie zosilnenia, keďže počas 
montážnych prác vzniklo niekoľko odchýlok 
oproti projektovanému stavu (pozri obr. 5). 

Vzhľadom na skutočnosť, že autori prezento-
vaného riešenia sa podieľali aj na návrhu kom-
pletnej sanácie plášťa slinkových síl PC1 a PC2 v 
roku 2006-2007, pre statickú analýzu zosilnenia 
otvoru boli čiastočne použité pôvodné výpočtové 
modely. 

Okolie plášťa a prvky zosilnenia otvoru boli po-
súdené pevnostne, podrobná statická analýza 
bola vykonaná MKP v programe SCIA Engineer 18. 
Na výpočet bol použitý priestorový dosko-ste-
nový model. Pre zvýšenie efektivity výpočtu bola 
využitá rotačná geometrická symetria. Konštruk-
cia bola analyzovaná lineárnym aj nelineárnym 
výpočtom. V prípade nelineárneho výpočtu bola 
použitá materiálová nelinearita oceľových prv-
kov, t.j. bolo použité pružno-plastické správanie 
ocele bez spevnenia za medzou klzu. Nelineárny 
materiálový model bol použitý iba na plošné 
prvky v okolí posudzovaného otvoru. 

Posúdenie spoľahlivosti konštrukcie pri MSÚ 
bolo vykonané na základe porovnania hodnôt na-
pätí Von Misses s návrhovou pevnosťou ocele 

S355 (lineárny materiálový model, resp. namáha-
nie pod medzou klzu) a/alebo na základe porov-
nania hodnôt pomerných pretvorení na povrchu 
plošných prvkov s limitným plastickým pretvore-
ním 0,05 = 5% (pružno-plastický materiálový mo-
del, resp. namáhanie nad medzou klzu). 

Vzhľadom na skutočnosť, že celá sanácia slin-
kových síl PC1 a PC2 v rokoch 2006-2007 bola na-
vrhnutá na základe dohody s objednávateľom v 
zmysle pôvodných Slovenských technických no-
riem (nie Eurokódov) a DIN 1055-6 (1987), bola 
rovnaká metodika použitá aj pri návrhu a posú-
dení zosilnenia otvoru. 

Pri statickej analýze konštrukcie sila boli ove-
rené 2 základné výpočtové modely. 

Dočasné užívanie sila: 
 konštrukcia je zaťažená účinkami náplne 

so zníženou úrovňou, t.j. výška plnenia 
zodpovedá približne úrovni zaústenia 
sklzu dopravníka do plášťa sila, 

 plášť sila je lokálne zaťažený účinkami od 
kotvenia dopravníka dočasnej prepravy 
slinku, 

 otvor nie je prekrytý krycím plechom hr. 
25mm. 

Užívanie sila po obnovení plnej prevádzky: 
 konštrukcia je zaťažená účinkami náplne 

pre plnú plánovanú prevádzkovú kapa-
citu sila 60 000 ton slinku, 

 plášť sila nie je lokálne zaťažený účinkami 
od kotvenia dopravníka dočasnej pre-
pravy slinku, pretože táto technológia je 
v prevažnej miere demontovaná,  

 otvor je prekrytý krycím plechom hr. 
25mm. 

VÝSLEDKY VÝPOČTU 
Na základe podrobnej statickej analýzy a do-

siahnutých výsledkov je možné konštatovať, že 
pri použití lineárnej analýzy vznikajú v okolí 
otvoru a v miestach ukončenia pásových výstuh 
určité napäťové špičky prekračujúce návrhovú 
pevnosť použitého materiálu. Namáhanie prekra-
čujúce návrhovú pevnosť sa vyskytuje v etape uží-
vania sila po obnovení plnej prevádzky, teda ak je 
konštrukcia zaťažená účinkami náplne pre plnú 
plánovanú prevádzkovú kapacitu sila 60 000 ton 
slinku. 
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Obr. 6 – Napätia Von Misses 

dočasné úžívanie MSÚ 
 

 
Obr. 7 – Napätia Von Misses 

trvalé obnovenie prevádzky MSÚ 
 

 
Obr. 8 – Napätia Von Misses 

trvalé obnovenie prevádzky MSP 
 

Vzhľadom na výsledky lineárneho výpočtu 
bola spracovaná aj nelineárna pružno-plastická 
analýza. Z výsledkov výpočtu vyplýva, že limitné 
plastické pretvorenie nie je dosiahnuté v žiadnej 

časti posudzovanej oceľovej konštrukcie a kon-
štrukcia teda vyhovuje na MSÚ. 
V prevádzkovom štádiu MSP sa všetky časti posu-
dzovanej konštrukcie nachádzajú v pružnej ob-
lasti a plastizácia materiálu je zanedbateľná (jed-
nak z pohľadu rozsahu oblastí a jednak z pohľadu 
celkovej úrovne plastických pretvorení). 

 
ZÁVER 

Počas prevádzky slinkových síl PC1 a PC2 mu-
sia byť dodržané všetky technické opatrenia tak, 
ako boli navrhnuté pri návrhu sanácie síl v roku 
2006. Musí byť venovaná predovšetkým zvýšená 
pozornosť režimu vyprázdňovania síl, aby nedo-
chádzalo k nesymetrickému zaťažovaniu a namá-
haniu ich oceľového plášťa. 
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S ú č a s n é  t r e n d y  p o u ž i t i a  s k l a  v  s t a v e b n í c t v e  
 
Sklo, ako stavebný materiál, sa v súčasnej dobe teší čoraz väčšej popularite. 
Za pomerne krátky čas získalo svoj nezastupiteľný podiel aj v oblastiach, kde 
v minulosti jednoznačne prevažovali iné, z pohľadu stavebných inžinierov 
bežné, či časom overené, stavebné materiály. 
 

ÚVOD 
Sklo sa stalo pomerne výrazným architektonic-

kým prvkom stavebných konštrukcií, preto ho in-
žinieri s veľkou obľubou využívajú na riešenie ši-
rokého spektra aplikácií, kde ako konštrukčný ma-
teriál musí odolávať rozmanitému spektru zaťa-
žení a namáhaní. 

Okrem svojej jedinečnej materiálovej výhody, 
akou je bezpochyby jeho transparentnosť, po-
núka aj ďalšie benefity, ktoré môžu ovplyvňovať 
jednak ekonomické náklady konkrétneho staveb-
ného procesu, alebo dokonca v globálnom me-
radle ovplyvňovať vyvážené nakladanie so surovi-
nami v kontexte všade prítomného trvalo udrža-
teľného rozvoja. 
 

 
Obr. 1 – Apple Store, New York, USA, 2006 

(https://www.archilovers.com/pro-
jects/30795/apple-store-fifth-avenue.html) 

 
Napriek zaznamenanému rozmachu využíva-

nia skla v stavebníctve, je súčasný stav poznania 
problematiky navrhovania sklených konštrukcií 
nedostatočne rozpracovanou oblasťou. Je možné 
dokonca konštatovať, že momentálne neexistujú 
komplexné návrhové metódy, či všeobecne pri-
jaté výpočtové postupy, ktoré by boli v plnej 
miere schopné reflektovať na požiadavky tejto 
nesmierne rýchlo sa vyvíjajúcej oblasti stavebníc-
tva. 

 
Obr. 2 - Carlo Santambrogio's specially de-

signed houses, arch. štúdia 
(https://www.zdnet.com/article/for-600000-

you-can-live-in-a-glass-house/) 
 

Pri neustále narastajúcom objeme sklených 
konštrukcií v stavebníctve nie je naďalej dlho-
dobo udržateľné, aby sa pri technickom návrhu 
sklených konštrukcií používali zväčša skúsenostné 
metódy a neboli dodržané porovnateľné požia-
davky na spoľahlivosť a bezpečnosť, aké musia 
spĺňať konštrukcie vyhotovené z iných, tzv. bež-
ných stavebných materiálov (ako sú kovy, drevo, 
betón, kusové stavivá alebo rôzne kombinácie 
týchto materiálov). 
 
SÚČASNÉ TRENDY 

Tradičné využitie skla v stavebníctve bolo v mi-
nulosti po dlhý čas obmedzené iba na zasklievanie 
rámov okien, dverí a pod. V takýchto podmien-
kach sú špecifické mechanické vlastnosti skla, ako 
náchylnosť na krehký lom a značný rozptyl pev-
nosti, pomerne nevýznamné. 

Časom však záujem o využitie skla rástol a in-
žinieri, fascinovaní konceptom priehľadnej kon-
štrukcie, začali využívať sklo oveľa komplexnejšie. 
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V stavebníctve postupne došlo k výraznému roz-
voju v aplikácii sklených prvkov a konštrukčných 
dielcov. Namiesto tabúľ podopieraných inou 
(nosnou) konštrukciou, sa rozšírilo navrhovanie 
samonosných sklených konštrukcií. Z estetického 
hľadiska tak vznikajú absolútne transparentné 
konštrukcie. Zároveň sa však objavuje aj množ-
stvo otázok, na ktoré je potrebné z hľadiska spo-
ľahlivého konštrukčného návrhu hľadať odpo-
vede. 
 

 
Obr. 3 - Porto, Portugalsko, 2011 

(https://fitechnic.com/en/projects/edp-
adicais/) 

 
Napriek tomu, že v súčasnosti ešte stále naj-

väčšiu skupinu aplikácie sklených prvkov predsta-
vujú tzv. nenosné elementy (medzi ktoré patria 
napr. výplne okenných a dverných rámov, fa-
sádne systémy, konštrukcie deliacich priečok, prí-
strešky, zábradlia a pod.), moderné trendy použi-
tia skla v stavebníctve neustále posúvajú sklo ako 
konštrukčný materiál na vyššiu a vyššiu úroveň. 
Bezrámové fasády objektov, celosklené zábradlia, 
interiérové priečky, prístrešky, či samonosné 
schodiská sú dnes už neodmysliteľnými prvkami 
bežnej architektúry, avšak súčasná doba si žiada 
viac. Niekoľko moderných aplikácií je uvedených 
na nasledujúcich príkladoch. 

Prvú skupinu objektov reprezentujú absolútne 
transparentné stavby, ktoré vznikajú kombiná-
ciou sklených prvkov či už vo forme sekundárnych 
konštrukcií (priečky, obalové konštrukcie, scho-
diská) alebo priamo vo forme primárnych nos-
ných častí hlavného nosného systému (stĺpy, nos-
níky, stropné dosky a pod.). 

Do predchádzajúcej skupiny môžeme zaradiť 
aj príklady riešenia bazénov. Aj keď z pohľadu roz-
sahu použitia skla sa jedná o menej komplexné 
konštrukcie, avšak z pohľadu exponovanosti ide o 
pomerne progresívne a odvážne riešenia. 
 

 
Obr. 4 - Plavecký bazén 

(https://www.iaks.org/en/sb-magazine/glass-
and-acrylic-pools) 

 

 
Obr. 5 - Plavecký bazén, Honolulu, Hawai 

(https://www.de-
zeen.com/2018/02/23/anaha-skyscraper-
glass-bottomed-swimming-pool-honolulu-

hawaii-solomon-cordwell-buenz/) 
 

Nasledujúci príklad je určitou renesanciou v 
použití sklených tvaroviek, v našich zemepisných 
šírkach v minulosti viac známy pod technickým 
názvom sklo-betón. V tomto prípade však nosnú 
funkciu nezabezpečuje nesklený materiál (napr. 
železobetónové rebrá v priestore medzi tvarov-
kami), ale priamo sklené tvárnice spájané špeciál-
nymi lepidlami, resp. kompozitnými maltovými 
zmesami. 
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Obr. 6 - Celosklená tvarovková fasáda, Crystal 

Houses, Amsterdam, Holandsko 
(http://www.abitare.it/en/architecture/pro-

jects/2016/06/02/the-facade-in-glass-for-cha-
nel-in-amsterdam-by-mvrdv/?refresh_ce-cp) 

 

 
Obr. 7 - Celosklená tvarovková fasáda, Hermés 

Building, Tokyo, Japonsko 
(https://www.iproperty.com.sg/lifestyle/glass-

bricks-love-or-loathe/) 
 

Na ďalších obrázkoch sú uvedené experimen-
tálne príklady. Sklo je použité ako jeden z kompo-
nentov primárneho nosného systému. V obi-
dvoch prípadoch sú použité sklené tyče, alebo 
rúrky vo funkcii osovo namáhaných prútov. 
 

 
Obr. 8 - Lávka pre peších, TU Delft, Holandsko 

rozpätie lávky = 14m  
(https://www.us.schott.com/innovation/tech-

nology-meets-aesthetics/) 

 
Obr. 9 - Tensegrity štruktúra 

(http://schnubel.com/special-structures/Ten-
segrity/) 

 
Inou skupinou stavieb, kde sklo tvorí rovnako 

podstatnú časť konštrukcie, sú mostné konštruk-
cie. Na ďalších obrázkoch je uvedených niekoľko 
realizácií lávok pre peších. Sklo v tomto prípade 
vždy tvorí nosnú časť doskovej podlahovej kon-
štrukcie. 
 
NAVRHOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZO 
SKLA 

Pri použití skla ako konštrukčného materiálu 
sa stretávame s niekoľkými špecifickými problé-
mami: 

 návrhová pevnosť skla nie je čisto mate-
riálová vlastnosť, ale parameter závislý 
od množstva premenlivých faktorov; 

 sklo sa správa dokonale elasticky a poru-
šuje sa krehkým lomom, teda bez toho, 
aby bolo možné poruchu prvku akokoľvek 
predvídať; 

 sklené prvky sú veľmi citlivé na nárazy a 
koncentrácie napätí. 

Nepredvídateľným návrhovým situáciám je 
preto potrebné predchádzať podrobnou analýzou 
možných modelov pôsobenia nosnej konštrukcie 
a podmienok okolitého prostredia vplývajúcich na 
jej zaťaženie a životnosť.  

Navrhnutá sklená konštrukcia by mala v bež-
ných prípadoch spĺňať požiadavky medzného 
stavu únosnosti a medzného stavu používateľ-
nosti. Medzný stav únosnosti musí byť preuká-
zaný dostatočnou odolnosťou posudzovaných 
prvkov vzhľadom na napätosť a stabilitu kon-
štrukcie. Medzný stav používateľnosti najčastej-
šie zahŕňa posúdenie pretvorení. Niekedy je 
nutné okrem statickej analýzy súčasne posúdiť aj 
dynamickú odozvu konštrukcie, vibrácie atď. 
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Obr. 10 - Zhangjiajie Grand Canyon Glass Footbridge, Sanguansixiang, Hunan, Čína, 2016 

rozpätie lávky = 430m, výška nad terénom = 260m  
(http://www.highestbridges.com/wiki/index.php?title=Zhangjiajie_Grand_Canyon_Glass_ 

Footbridge) 

 
Obr. 11 - Zhangjiajie Grand Canyon Glass Footbridge, Sanguansixiang, Hunan, Čína, 2016 

rozpätie lávky = 430m, výška nad terénom = 260m  
(http://www.highestbridges.com/wiki/index.php?title=Zhangjiajie_Grand_Canyon_Glass_ 

Footbridge) 

 
Obr. 12 - Hongyagu Glass Footbridge, Wentangzhen, Hebei, Čína, 2017 

rozpätie lávky = 445m, výška nad terénom = 140m 
(http://www.highestbridges.com/wiki/index.php?title=Hongyagu_Glass_Footbridge) 
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Vzhľadom na charakter krehkého porušenia, 
by mali sklené konštrukcie navyše spĺňať ďalšie 
bezpečnostné požiadavky týkajúce sa jednak 
zvyškovej odolnosti porušeného skleného prvku a 
tiež samotného charakteru poškodenia (rozbitia) 
skleného prvku. Tieto dve požiadavky sa najčas-
tejšie v anglicky písanej literatúre označujú ako 
Post Failure Limit State a Fail Safe Concept.  

Aj keď si to v bežnej inžinierskej praxi často ne-
uvedomujeme, spomínané kritériá sú pri použití 
bežných stavebných materiálov splnené akosi 
"automaticky, či podružne", teda už samotnou 
voľbou konštrukčného materiálu. Vtedy sa naj-
častejšie využíva vlastná schopnosť plastizácie da-
ného materiálu. V dnešnej dobe sa v stavebníctve 
už takmer vôbec nepoužívajú na nosné konštruk-
cie krehké stavebné materiály. Ako príklad mô-
žeme uviesť prostý betón, ktorý sa správa bez 
oceľovej alebo kompozitnej výstuže porovna-
teľne krehko a teda z pohľadu výslednej bezpeč-
nosti nosnej konštrukcie pomerne nespoľahlivo. 
 
POŽIADAVKA BEZPEČNÉHO ROZBITIA - FAIL SAFE 
CONCEPT 

Požiadavka bezpečného rozbitia (skleného 
prvku) sa týka návrhu spoľahlivého riešenia skle-
nej konštrukcie vzhľadom na možné riziko ohro-
zenia bezpečnosti osôb, alebo majetku poškode-
ným alebo uvoľneným skleným prvkom. Táto po-
žiadavka sa týka vždy samotného posudzovaného 
prvku. Požiadavku bezpečného rozbitia je možné 
naplniť buď vhodnou voľbou materiálu sklenej 
časti (typ skla a pod.) a/alebo je možné v kon-
štrukcii navrhnúť iné opatrenia tak, aby samotný 
poškodený prvok priamo neznamenal možné bez-
pečnostné riziko (záchytné zariadenia, ako sú 
napr. siete, alebo permanentné obmedzenie prí-
stupu osôb do akčnej zóny poškodeného prvku, 
spájanie prvkov do násobného nosného systému 
a pod.). 
 
ZVYŠKOVÁ ODOLNOSŤ PORUŠENÉHO SKLENÉHO 
PRVKU - POST FAILURE LIMIT STATE 

Zvyškovú odolnosť porušeného skleného 
prvku je možné posudzovať na úrovni samostat-
ného porušeného prvku alebo na úrovni celého 
nosného systému. V prvom prípade je prípustné 

iba čiastočné alebo postupné poškodenie skle-
ného prvku, ktoré je odlišné od charakteru poru-
šenia krehkým lomom. V druhom prípade je prí-
pustné, aby došlo ku krehkému porušeniu niekto-
rého nosného prvku, avšak konštrukčný systém 
ako celok musí byť spoľahlivý a schopný zabezpe-
čiť prenos zaťaženia redistribúciou namáhania 
medzi ostatné neporušené časti.  

Keďže sklo nemá vlastnú schopnosť porušovať 
sa plasticky a pri vzniku významnejšej poruchy sa 
okamžite rozpadne na množstvo menších nepra-
videlných častí - znamená to, že akúkoľvek zvyš-
kovú odolnosť samotného skleného prvku nie je 
možné docieliť iba vhodnou voľbou materiálu 
(typ skla), ale nutnými dodatočnými konštrukč-
nými opatreniami. Najčastejšie sa pre tento účel 
používa kombinácia materiálov: sklo + iný (plas-
ticky sa pretvárajúci) materiál. 

Napr. vrstvené sklo, vytvorené na báze vlože-
nej medzivrstvy - fólie, je schopné naplniť požia-
davky určitého stupňa zvyškovej odolnosti spolu-
pôsobením fólie s úlomkami skla. Aj ostatné spô-
soby zlepšenia zvyškovej odolnosti sklených prv-
kov sú väčšinou založené na podobnom princípe 
spolupôsobenia materiálov. V praxi sa obvykle 
používajú oceľové, prípadne nerezové výstužné 
pásy alebo karbónové vlákna, ktoré spolu so skle-
ným prvkom vytvárajú zložený nosný systém. 
Rozhodujúcimi faktormi pre dosiahnutie požado-
vanej zvyškovej odolnosti sú pritom pevnosť a 
spôsob pripojenia výstužných častí na sklený pr-
vok. 
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I m p e r f e k c i a  v  t v a r e  s t r a t y  s t a b i l i t y  p r e  l í n i -
o v é  p r ú t o v é  ú l o h y  v  p r i e s t o r e  
 
Na základe výpočtových postupov podľa platných noriem EN 1993-1-1 a EN 
1999-1-1 je možné použiť imperfekciu v tvare straty stability riešenej úlohy. 
V článku 5.3.2 (11) je uvádzaný postup pre rovinné úlohy (nosníky alebo ro-
vinné rámy). Tento článok popisuje aplikáciu tohto postupu pre priestorovú 
prútovú úlohu. 
 

 

ÚVOD 
Komplexnosť problematiky použitia imperfek-

cie podľa [1,2] článok 5.3.2 (11) je značná a po-
merne náročná s ohľadom na jej plné pochope-
nie. V prípade, ak by sme mali dostupné len 
normy [1,2], v ktorých sú uvedené v prípade 
článku 5.3.2 (11) len „tri vzorce“, je tento postup 
náchylný na generovanie chýb z nepochopenia 
podstaty tejto metódy. Úplné vysvetlenie daného 
postupu pre prípady rovinných úloh nám posky-
tujú články a práce [3,4,5,6,7], v ktorých sa autori 
zameriavajú okrem teoretického pozadia daného 
problému aj konkrétnym prípadom použitia im-
perfekcie podľa článku 5.3.2 (11) na prípadoch 
konštrukcií. Za najviac hodnotný príspevok je po-
važovaný článok prof. Ing. Eugena Chladného a 
doc. Ing. Magdáleny Štujberovej [3], ktorý po-
drobne popisuje imperfekciu podľa článku 5.3.2 
(11) a prvýkrát sa v ňom zmieňuje o názve takejto 
imperfekcie ako o ''Equivalent Unique Global and 
Local Initial imperfection'' skratkou EUGLI imper-
fekcia. Na začiatku roka 2015 boli publikované 
články [8,9], ktoré sa zaoberajú použitím EUGLI 
imperfekcie pre prúty náchylné na priestorovú 
stratu stability vplyvom osových síl [8] a použitím 
EUGLI imperfekcie pre prúty náchylné na priesto-
rovú stratu stability klopením [9]. Tie sa stali pod-
kladom pre ďalšie riešenie imperfekcií pre pries-
torové prípady straty stability prútov, resp. línio-
vých prútových konštrukcií. Riešenie spomínanej 
problematiky si vyžadovalo zostavenie vlastného 
výpočtového programu. Bol použitý programo-
vací jazyk programu MATLAB [10]. 

 

STRUČNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
Tvar straty stability ako imperfekcia nie je ne-

známou myšlienkou. Podobný postup sa uplat-
ňuje pri použití metódy náhradného prúta. Me-
tóda „EUGLI“ imperfekcie v porovnaní s metódou 
(NP) umožňuje určiť vzpernú odolnosť prútov 
konštantného/nekonštantného prierezu zaťaže-
ných konštantnou/nekonštantnou tlakovou oso-
vou silou. Myšlienka spracovať metódu EUGLI im-
perfekcie aj pre priestorové prútové úlohy je pre-
zentovaná v [8,9]. Tento postup bol zohľadnený aj 
vo výpočtoch potrebných pre riešenie úloh spo-
mínaných v tomto príspevku, bol však čiastočne 
zjednodušený. Základné vzťahy pre výpočet me-
tódou prof. Chladného resp. metódou EUGLI im-
perfekcie sú zobrazené v tabuľke č.1. 

 
IMPERFEKCIA PRE PRIESTOROVÉ PRÚTOVÉ 
ÚLOHY 

Zápis pre výpočet priestorových prútových 
úloh je o niečo zložitejší a je prezentovaný v ta-
buľke č.2, v tabuľke č.3 a tabuľke č.4. V tabuľke 
č.2 je prezentované odvodenie zápisu pre prípady 
rovinnej straty stability vplyvom zaťaženia osovou 
silou, v tabuľke č.3 a v tabuľke č.4 je prezentovaný 
zápis pre priestorové prípady straty stability vply-
vom osových síl a vplyvom ohybového momentu. 
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Tabuľka 1 – Vzťahy metódy 5.3.2 (11), metódy EUGLI imperfekcie 
Amplitúda imperfekcie v tvare straty stability konštrukcie v pružnom stave: 

m

II
cr

II
mcr

md

mcrm

crmcr
mdminit

M

N
e

EI

N
e








 max,

,0
max,

,0max,, 


                                                                                             (1) 

kde:    
ek

m

M

m

mRk

mRk
mmd e

N

M
e 






 02
1

2

,

,
0,0

1

1

)( 





                                                                                            

(2) 

mcr

mRk
m

N

N

,

,  
je pomerná štíhlosť konštrukcie vzťahujúca sa na vzhľadom na 
charakteristiky rozhodujúceho prierezu „m“; 

                  (3) 

)(xcr  vlastný tvar straty stability v pružnom stave; 
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dodatočná deformácia na imperfekt-
nej konštrukcií spôsobená vplyvom 
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mde ,0  návrhová hodnota amplitúdy náhradného prúta vzhľadom na charakteristiky rozhodujúceho prie-
rezu „m“; 

ke0  
charakteristická hodnota amplitúdy náhrad-
ného prúta vzhľadom na charakteristiky rozho-
dujúceho prierezu „m“; mRk

mRk
mk N

M
e

,

,
00 )(                       (6) 

e  
transformačný faktor medzi charakteristickou 
hodnotou a návrhovou hodnotou amplitúdy 
imperfekcie na náhradnom prúte; 




 2
1

2

1

1

m

M

m

e 


                                           (7) 

0  limitná hodnota horizontálnej roviny vzperných kriviek (λ0 = 0,2)
 

mRkM ,  charakteristický ohybový moment odolnosti rozhodujúceho prierezu „m“; 

mRkN ,  charakteristická normálová sila odolnosti rozhodujúceho prierezu „m“; 

  miera imperfekcie pre príslušnú vzpernú krivku vzhľadom na charakteristiky rozhodujúceho prie-
rezu „m“; 

  súčiniteľ vzperu pre príslušnú vzpernú krivku ( ) a pomernú štíhlosť ( m ); 

cr  

minimálny násobiteľ hodnôt priebehu osových síl )(xN Ed na kon-

štrukcii pre dosiahnutie hodnôt priebehu elastických kritických síl

)(xN cr , cr je pre všetky prierezy „x“ rovnaký. 
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Ed

cr
cr 
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Tabuľka 2 – Odvodenie vzťahov do podoby prezentovanej v [8,9] 
Pri odvodení vhodného zápisu pre riešenie metódy EUGLI imperfekcie budeme vychádzať zo vzťahu 
(1), ktorý však musíme prepísať do podoby (9), aby zohľadňoval jednotlivé spôsoby vybočenia a uva-
žujeme vlastný tvar normovaný na 1 a pri úprave nižšie iba s vybočením kolmo na os y-y prierezu. 
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Pri ďalšom postupe je vhodné predefino-
vať veličiny:
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Pristúpime k postupnej úprave jednotlivých vzťahov: 
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Vzťahy (14) predstavujú vhodnú úpravu pre ďalšie odvodzovanie pre prípady priestorových úloh. 
Vzťahy (15) a (16) sprehľadňujú ďalší postup. 
Výsledná imperfekcia vo vlast-
nom tvare straty stability (15): 

)()( ,,,, xex wcrwcwminit    (15) 

Moment určený teóriou II.rádu 
vplyvom imperfekcie (16): 
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wce ,  je parameter imperfekcie vo vlastnom tvare straty stability, použitie označenia wce ,  je vhodné 

najmä pre prípady priestorovej straty stability. Pre tento konkrétny prípad  môžeme wce ,  charakteri-

zovať ako násobiteľ príslušného tvaru straty stability pre dosiahnutie rovinnej EUGLI imperfekcie na 
prúte zaťaženom osovou silou 
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Tabuľka 3 – Imperfekcia pre priestorovú stratu stability vplyvom osovej sily 
Pre prípad priestorovej straty stability prúta vplyvom osových síl využijeme zhodný spôsob odvode-
nia pre získanie vzťahu (14). Získavame vzťah (17). 
Pri ďalšom postupe je vhodné predefi-
novať veličiny: 
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(17) 

Vzťahy (18) a (19) sprehľadňujú ďalší postup. 
Výsledná imperfekcia vo vlastnom tvare 
straty stability (2.36): 

)()( ,,,,,,,,,, xex vwcrvwcvwminit     (18) 

Momenty a Bi-moment určený teóriou 
II.rádu so zohľadnením imperfekcie 
(2.37): 
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(19) 

,,, vwce  je parameter imperfekcie vo vlastnom tvare straty stability. V tomto konkrétnom prípade je 

hodnota ,,, vwce charakterizovaná ako násobiteľ priestorového tvaru straty stability pre dosiahnutie 

priestorovej EUGLI imperfekcie na prúte zaťaženom osovou silou (priestorový tvar straty stability po-
zostáva z troch zložiek: vybočenie kolmo k y-y, kolmo k z-z a skrútenia prúta  θ ). 
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V prípade priestorovej straty stability hľadáme 
rozhodujúci prierez na konštrukcii zjednodušene, 
vyšetrovať by sme mali každý bod prierezu, čo pri 
vzťahoch (23), resp. (24) nerobíme (postup 
vhodný pre symetrické I prierezy, kde určuje 
presné výsledky). Rovnako zanedbávame aj šmy-
kové napätia v priereze.  

Rozhodujúci prierez môžeme hľadať aj na zá-
klade využitia konštrukcie ak transformujeme na-
pätia vo vzťahoch (23) a (24) podľa vzorca (25). 

Vo vzťahu (23) hľadáme rozhodujúci prierez 
pre prípady priestorovej straty stability vplyvom 
tlakovej centrickej sily. Jeho poloha je závislá od 
napätí od osovej sily )(xNEd  v prierezoch kon-

štrukcie, od napätí od ohybového momentu 

)(,,, xM minity  , )(,,, xM minitz   spôsobených oso-

vou silou )(xNEd  na imperfektnej konštrukcii a 

Tabuľka 4 – Imperfekcia pre priestorovú stratu stability vplyvom ohybového momentu 
Pre prípad klopenia platí vzťah (20). 
Pri ďalšom postupe je vhodné predefi-
novať veličiny: 
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(20) 

Vzťahy (21) a (22) sprehľadňujú ďalší postup. 
Výsledná imperfekcia vo vlastnom 
tvare straty stability (21): 

)()( ,,,,,,, xex vcrvcvminit     (21) 

Moment určený teóriou II.rádu so 
zohľadnením imperfekcie (22): 
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,,vce  je parameter imperfekcie vo vlastnom tvare straty stability. V tomto konkrétnom prípade je 

hodnota ,,vce charakterizovaná ako násobiteľ priestorového tvaru straty stability pre dosiahnutie 

priestorovej EUGLI imperfekcie pre prípady klopenia na prúte zaťaženom ohybovým momentom 
(priestorový tvar straty stability pozostáva z dvoch zložiek: vybočenie kolmo k z-z a skrútenia prúta  
θ ). 
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od napätí od bi-momentu  )(,, xB minit  spôsobe-

ných osovou silou )(xNEd  na imperfektnej kon-

štrukcií. 
Vo vzťahu (24) hľadáme rozhodujúci prierez 

pre prípady priestorovej straty stability vplyvom 

ohybových momentov )(, xM Edy  - klopenie nos-

níka. Jeho poloha je závislá od napätí od ohybo-

vých momentov )(, xM Edy , od napätí od ohybo-

vých momentov )(,,, xM minitz   spôsobených účin-

kom ohybovým momentom )(, xM Edy  na imper-

fektnej konštrukcií a od napätí od bi-momentu 

)(,, xB minit  spôsobených účinkom ohybovým 

momentom )(, xM Edy  na imperfektnej konštruk-

cií. 
 
METÓDA KONEČNÝCH PRVKOV PRE VÝPOČET 
PRIESTOROVÝCH PRÚTOVÝCH ÚLOH 

V prípade priestorových prútových úloh uva-
žujeme 2-uzlový prvok so siedmimi stupňami voľ-
nosti v každom uzle u,w,φw,v,φv,θ,φθ , 1.až 5. 
zodpovedajú posunom a pootočeniam uzla v prí-
slušných smeroch lokálneho súradného systému  

elementu. 6. a 7. zodpovedajú pootočeniu 
okolo osi x a prvej derivácií tohto pootočenia (krú-
tovým deformáciám uzla elementu). 

V prípade stabilitnej analýzy vplyvu osových síl 
riešime MKP sústavu troch navzájom previaza-
ných diferenciálnych rovníc (26). 

Postup riešenia takto formulovanej úlohy ve-
die k  problému vlastných tvarov a vlastných čí-
siel. 

V prípade stabilitnej analýzy vplyvu ohybových 
momentov My riešime MKP sústavu dvoch navzá-
jom previazaných diferenciálnych rovníc (27a). 
Hodnotu momentu My určíme z diferenciálnej 
rovnice (27b) 

Postup riešenia takto formulovanej úlohy ve-
die k problému vlastných tvarov a vlastných čísiel. 

 

RIEŠENÉ ÚLOHY - PRÚT S PRIEREZOM BEZ OSI SY-
METRIE S KONŠTANTNOU OSOVOU SILOU - 
PRIESTOROVÝ VZPER 

Príklad predstavuje votknutý stĺp zložený 
z dvoch prierezov U300 a I300. Na tento prierez 
pôsobíme osovou silou a keďže ide o osovo nesy-
metrický prierez, príslušná strata stability nastáva 
v smere y aj z a dochádza aj k skrúteniu prierezu 
θ. Výsledky sú prezentované v tabuľke č.5. 

 
RIEŠENÉ ÚLOHY - PRÚT S 2-OSOVO SYMETRIC-
KÝM PRIEREZOM - ZAŤAŽENIE OKRAJOVÝMI 
MOMENTAMI 

Základný a najjednoduchší prípad klopenia kĺ-
bovo uloženého nosníka konštantného 2-osovo 
symetrického prierezu. Prút je zaťažený konco-
vými momentami na základe pomeru ψ. Výpočet 
bol rozdelený na 5 dielčích úloh s rôznymi úrov-
ňami zaťaženia okrajovým momentom. Výsledky 
sú dokumentované v tabuľke č.6 a tabuľke č.7. 
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Tabuľka 5 – Prút s prierezom bez osi symetrie 
Prierez Charakteristiky Schéma - okrajové podmienky 

S235; γM1 = 
1,0; 

αz = 0,76  
U300+I300 

A = 12771mm2 

Iy=8,79.107mm4 
Iz =2,23.108mm4 

Iω=3,05.1011mm6 
It=7,85.105mm4 
zs= -13,58mm 
ys= -53,49mm 

Wy=5,34.105mm3 
Wz=8,75105mm3 

Wω=1,83.107mm4 

 

 
L =15 m, delenie - 100 elementov 

Vnútorné sily 
N =168,83 kN 

 
 

1. Vlastný tvar straty stability Výsledky EUGLI metódy výpočtu 

αcr =1,1982, Ncr = 202,296kN 

 
ηcr,w(x) 

 
η´´cr,w(x) 

 
ηcr,v(x) 

 
η´´cr,v(x) 

 
ηcr,θ(x) 

 
η´´cr,θ (x) 

Ncr,m = 202,296kN 

m =3,8517  
χ = 0,1255 

ec,w,v,θ = 115,1251 

 
ηinit,m,w(x).1000 

 
EUGLI moment - My,η,init,m(x) 

 
ηinit,m,v(x).1000 

 
EUGLI moment - Mz,η,init,m(x) 

 
ηinit,m,θ(x).1000 

 
EUGLI bi-moment - Bη,init,m(x) 

 
Napätie na prúte - σm(x) 

 
Celkové využitie s polohou rozhodujúceho prierezu x =0,00m Um,max=1 

Prevažujúci spôsob vybočenia prúta je v smere osi z (y-y). Vlastný tvar normujeme vždy vzhľadom 
na najväčšiu z hodnôt η´´cr,w(x), η´´cr,v(x )a η´´cr,θ (x). 
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Tabuľka 6 –  Prút s 2-osovo symetrickým prierezom 
Konštantné okrajové momenty ψ = 1 

Prierez Schéma - okrajové podmienky 

S355; γM1 = 1,0; 
αLT = 0,21 

 
IPE300 

 

 

 
L =10 m, delenie - 200 elementov 

Vnútorné sily 
My,max =41,52kNm 

 
 

1. Vlastný tvar straty stability Výsledky EUGLI metódy výpočtu 

αcr =1,1640, Mcr =48,33 kNm 

 
ηcr,v(x) 

 
η´´cr,v(x) 

 
ηcr,θ(x) 

 
η´´cr,θ (x) 

Mcr,m =48,33 kNm 

m = 1,6458 
χ =0,3171 

ec,v,θ = 31,8859/1000 

 
ηinit,m,v(x).1000 

 
EUGLI moment - Mz,η,init,m(x) 

 
ηinit,m,θ(x).1000 

 
EUGLI bi-moment - Bη,init,m(x) 

 

 
Napätie na prúte - σm(x) 

 
Celkové využitie s polohou rozhodujúceho prierezu x =5,00m Um,max=1,0005 
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ZÁVER 
Na základe dosiahnutých výsledkov riešených 

úloh je možné konštatovať, že „zjednodušený“ 
postup pre výpočet priestorových prútových úloh 
funguje a výsledky sú uspokojivé. V tejto oblasti 
je plánovaný aj ďalší postup pri budúcom riešení 
problematiky. 

Na základe množstva overených úloh a nado-
budnutých poznatkov získaných pri výskume 
v oblasti metódy EUGLI imperfekcie autor zatiaľ 
neodporúča uvedenie EUGLI imperfekcie pre 
priestorové prútové úlohy do normových postu-
pov až do vyriešenia niekoľkých problémov spo-
mínaných v práci [7]. V prípade aplikácie EUGLI 
imperfekcie na priestorové prútové úlohy je 
nutné postup viac sprehľadniť a nezávisle skon-
trolovať a skonfrontovať jeho správnosť. 
 

JÁN BRODNIANSKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 7 –  Prút s 2-osovo symetrickým prierezom (pokračovanie) 
Príklad je pomerne rozsiahly a skladá sa z piatich dielčích úloh, všetky dielčie úlohy boli formulo-
vané tak, aby bolo výsledné využitie na medzi klzu materiálu a bola možná kontrola metódou ná-
hradného prúta (EUGLI metóda vychádza z metódy náhradného prúta a práve na úrovni Um,max = 1 
majú byť tieto výsledky v zhode). Nižšie sú zoradené jednotlivé výsledky riešených dielčích úloh. 
Výpočet kritických súčiniteľov konštrukcie bol overovaný v programe LTBeam [11]. 

Pomer αcr – program αcr – LTBeam [11] Um,max UNP 
ψ = 1 1,1640 1,1640 1,0005 1,0001 

ψ = 0,5 1,1739 1,1739 0,9997 1,0311 
ψ = 0 1,2134 1,2135 1,0001 1,0679 

ψ = -0,5 1,2954 1,2954 1,0000 1,1100 
ψ = -1 1,3165 1,3166 1,0001 1,1330 

Zaujímavé je, že metóda EUGLI imperfekcia v prípade, ak priebeh momentu nie je konštantný, vy-
kazuje iné hodnoty ako metóda náhradného prúta. Môžeme to odôvodniť vlastnosťami výpočtu 
EUGLI metódy a vplyvu všetkých hodnôt vstupujúcich do výpočtu z rozhodujúceho prierezu kon-
štrukcie.  
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