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S lov o n a úv od
VÁŽENÍ ČITATELIA,
Je tu koniec roka, ktorý sme všetci mali dosť
komplikovaný. Dúfam, že príspevky z tohto čísla
on-line časopisu structures.sk Vás aspoň trochu
privedú na „iné myšlienky“.
EXPERIMENTÁLNY VÝSKUM
Opis niektorých experimentálnych prác konaných v laboratóriu Katedry kovových a drevených
konštrukcií na SvF STU v Bratislave na tabuliach z
vrstveného lepeného skla je v článku „Statické a
dynamické zaťažovanie sklenených tabúľ“.
NUMERICKÉ MODELOVANIE
Pri návrhu zavesených oceľových mostov je
možné zmenou spôsobu jeho výstavby dosiahnuť
kvázi ľubovoľný priebeh vnútorných síl a následne
tak optimalizovať celú konštrukciu. Príspevok
„Analýza statického posudku mosta SNP – štádiá
výstavby, časť 1“ túto skutočnosť dokumentuje
na príklade Mosta SNP cez Dunaj v Bratislave.
Prvotná kalibrácia výpočtového modelu sendvičových panelov s minerálnou vlnou sa dá nájsť
v príspevku „K problematike navrhovania sendvičových panelov“.
„Topologická optimalizácia ako spôsob zlepšovania vlastností šmykového spojenia“ je článok
venujúci sa perforovaným lištám ako prostriedku
spriahnutia oceľo-betónových konštrukcií a optimalizácii ich tvaru za účelom zlepšenia ich parametrov.
Overeniu zvyškovej únosnosti existujúcich
mostných konštrukcií s dôrazom na zohľadnenie

korozívnych úbytkov sa venuje článok „Vplyv korózie na napätosť železničných mostov“.
ANALÝZA A SANÁCIA KONŠTRUKCIÍ
Praktickú ukážku sanácie neodborne zrealizovaných stropných železobetónových dosiek nájde
čitateľ v príspevku „Sanácia železobetónových
stropných dosiek rodinného domu“.
Článok „Analýza nosnej konštrukcie tenisovej
haly“ poukazuje na dôležitosť pravidelnej diagnostickej kontroly nosných konštrukcií za účelom
predchádzania ich porúch a znižovania nákladov
na ich prevádzku.
Možné problémy vyplývajúce z neodborne
zhotovenej konštrukcie vyžadujúce si neodkladné
realizovanie konštrukčných úprav sú opísané v
príspevku „Posúdenie technického stavu nosnej
konštrukcie rodinného domu“.
Analýzou a posúdením lanovej konštrukcie na
základe údajov z diagnostickej prehliadky sa zaoberá článok „Statické posúdenie lanovej strešnej
konštrukcie kultúrneho centra PANOREX v Novej
Dubnici“.
Verím, že toto aktuálne číslo so svojim širokým
záberom riešených problémov Vás zaujme.
Všetko dobré v novom roku 2021 praje,

DOC. ING. RUDOLF ÁROCH, PHD.
vedúci Katedry kovových a drevených
konštrukcií, STU v Bratislave

3

02/2020

structures.sk

A na lýza s t ati ck ého p os ud k u m ost a SNP –
št ád iá vý s t av by , č asť .1
Na základe požiadavky Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy bola v roku
2019 vykonaná mimoriadna prehliadka mostného objektu Mosta SNP - jeho
oceľových a betónových konštrukcií. Na základe tejto prehliadky bol stanovený stav mostnej konštrukcie, z ktorého vyplynuli ďalšie požiadavky na bližšie overenie stavu oceľovej mostnej konštrukcie. V rámci ďalších úkonov po
prehliadke mosta je potrebná analýza existujúcej dokumentácie mostného
objektu. V tomto príspevku je analyzovaný pôvodný statický posudok mosta
z roku 1969 a iné dokumenty. Príspevok sa zameriava na analýzu fáz výstavby
oceľovej mostnej konštrukcie.

STRUČNÝ POPIS KONŠTRUKCIE MOSTA
Mostná konštrukcia je tvorená nakloneným
pylónom na ktorom je zavesený mostný trám.
Rozpätia mostného trámu sú 74,8m + 303,0m +
54,0 m. Výška trámu (v miestach stien trámu) je
4,6m. Závesy konštrukcie sú upnuté k trámu
v jeho osi. Samotný priečny rez mostného trámu
je dvojkomorový (pôvodne v jednej časti jednokomorový) prierez s veľkou tuhosťou v krútení.
Stredné pole dĺžky 303m je delené v miestach pripojenia závesov na štyri úseky dĺžok 51,5m +
70,2m + 82,6m + 98,7m. Pevné ložisko trámu sa
nachádza v mieste základového telesa pylónu.
Nosné káble tvoria uzavreté laná priemeru
70,3mm. Na priečli pylónu sú tzv. korunné ložiská
káblov, ktoré sú uložené na čapoch umožňujúcich
pootáčanie segmentov, čím sa umožnilo napínanie nosných káblov tiažou zaveseného mostného
trámu. Po ukončení a dostatočnom napnutí boli
korunné ložiská aretované vyklinovaním o horizontálny nosník nad priečlou pylónu.
Priečny rez skriňového prierezu trámu tvorí
plechová ortotropná mostovka so šírkou 21m
umožňujúca umiestnenie dvoch dopravných pruhov v každom smere. Pri spodnom páse trámu sú
umiestnené konzoly s chodníkmi pre chodcov
šírky 3,5m. Vzdialenosti stien skriňového prierezu
sú 2x6,3m s rozšírením na bratislavskej strane na
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8,429m + 9,921m z dôvodu realizovanej križovatky.
Vo vrchole pylónu (vo výške 80m) sa nachádza
reštaurácia s vyhliadkovou plošinou.
MONTÁŽNE ŠTÁDIA TRÁMU A KÁBLOV
Mostný trám je vyrobený s nadvýšením. Výrobná krivka je stanovená v statickom výpočte
[1]. Táto krivka bola určená na základe priehybu
od stálych zaťažení a 30% rovnomerného pohyblivého zaťaženia na celom moste.
Mostný trám je zostavený z cca. 12m dielcov.
Použité sú dva spôsoby montáže: pre dielce 2, 3
a 7 montáž na lešení, pre dielce 4, 5 a 6 montáž
na pracovnej plošine a doplavenie a zdvih dielca
na miesto montáže. Poloha dielcov so schémou
konštrukcie je na obr.1.
Na základe statického výpočtu boli uvážené
nasledujúce štádiá výstavby:
1. Montáž pylóna. Samotná montáž pylóna pozostávala z dvoch fáz.
a. Do výšky cca. 35m je pylón šikmá konzola
zaťažovaná vlastnou tiažou.
b. Pri montáži nad 35m pôsobí pylón ako konzola podopretá vzperami.
2. Montáž dielcov 2 a 3. Celková dĺžka je 133,3m.
Trám je uložený na definitívne ložisko na kotevnom bloku v bode 0 a v bode D (cca. 80m
od bodu 0) zavesený na montážnom stožiari.
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Trám je dočasne zabezpečený v bode 0 voči
horizontálnemu posunu.
3. Montáž kábla I a II. Kábel je montovaný na
smerové ložisko v bode 0, na korunné ložisko
pylónu a ložisko kotvenia do trámu v bode 2.
Montáž bola realizovaná na montážnom koberci. Začínala spodnou vrstvou lán. Laná boli
označené značkou na korunnom ložisku a na-
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ťahované na predpísané sily smerom do kotevnej komory a smerom do trámu. V statickom posudku [1] bol stanovený predpísaný
previs lán po dosiahnutí predpísanej sily.
4. Štádium spustenia trámu na definitívnu podperu v bode 1. Podpera v bode D sa spustí
o predpísanú hodnotu.

Obr. 1 – Schéma konštrukcie s vyznačenými montážnymi dielcami a umiestneniami trvalých a dočasných podpier a označením káblov [2].
5
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5. Uvoľnenie vertikálnej podpery D.
6. Uvoľnenie horizontálnej podpery v bode 0.
7. Montáž dielca 4. Dĺžka dielca je 75m. Dielec je
uložený kĺbovo na zmontovanú časť v oblasti
bodu 2 a na bárku A za bodom 3.
8. Zdvihnutie na bárke A sa realizuje po zavarení
montážneho spoja v bode 2.
9. Montáž kábla III a IV. Kábel je montovaný na
smerové ložisko v bode 0, na korunné ložisko
pylónu a ložisko kotvenia do trámu v bode 3.
Laná boli označené značkou na korunnom ložisku a naťahované silou smerom do kotevnej
komory a smerom do trámu. V statickom posudku [1] bol stanovený previs lán po dosiahnutí predpísanej sily.
10.Montáž dielca 5. Dĺžka dielca je 78m. Dielec je
uložený kĺbovo na zmontovanú časť v oblasti
bodu 3 a na bárku B pred bodom 4.
11.Zdvihnutie na bárke B sa realizuje po zavarení
montážneho spoja v bode 3.
12.Montáž kábla V a VI. Kábel je montovaný na
smerové ložisko v bode 0, na korunné ložisko
pylónu a ložisko kotvenia do trámu v bode 4.
Laná boli označené značkou na korunnom ložisku a naťahované silou smerom do kotevnej
komory a smerom do trámu. V statickom posudku [1] bol stanovený previs lán po dosiahnutí predpísanej sily.
13.Uvoľnenie montážnej podpery A.
14.Uvoľnenie montážnej podpery B. Po krokoch
13 a 14 je trám zavesený nad riekou na kábloch (montážne podpery ostávajú na mieste
pre prenos horizontálnych účinkov a prípadnú
ďalšiu rektifikáciu).
15.Montáž dielca 6. Dĺžka dielca je 75m. Dielec je
uložený kĺbovo na zmontovanú časť v oblasti
bodu 4 a na bárku C pred bodom 5.
16.Rektifikácia v upnutí pylónu. Pylón je rozopieraný voči korunným ložiskám kábla III a IV silou
definovanou v statickom posudku [1].
17.Popustenie trámu na montážnej podpere C.
18.Montáž dielca 7. Dĺžka dielca je 73,5m. Montovaný dielec sa nadvihol do polohy tak, aby
výšková aj smerová poloha dielca 7 a dielca 6
bola rovnaká. Po dosiahnutí tohto stavu dochádza k zavareniu spoja.
19.Uvoľnenie bárky C.
20.Uvoľnenie montážnej vzpery pylónu.
6

21.Spustenie na definitívnu podperu 5 popustením trámu.
22.Montáž kaviarne.
23.Montáž vybavenia mosta.
ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY VÝPOČTU
V prípade prepočtu jednotlivých štádií je potrebné vychádzať z pevne definovaných posunov
dočasných podpier a spustení trámu na trvalé
podpery. Sily predpätia v lanách a sila rektifikujúca pylón sú tiež pevne definované a vo výpočte
uvažujeme, že boli tieto účinky dosiahnuté. Ostatné účinky vyplývajúce z odstránenia podpier sú
dopočítané na modelovanej konštrukcií.
V rámci výpočtu je nutné (tak ako v pôvodnom
statickom posudku [1]) zohľadniť vplyv previsu závesov. Previs závesov je zohľadnený na základe
vzťahov (1), (2) a (3):

𝐸 =E

𝜎 =

𝜇=

𝜎
𝜎

𝛾𝑙
1+
12𝜎

𝜎 +𝜎
2

1
(1 + 𝜇)
𝐸
16𝜇

(1)

(2)

(3)

𝐸 - Ideálny modul pružnosti lana podľa Ernsta;
Modul pružnosti zohľadňujúci previs závesu (deformačnú schopnosť závesu) v N/mm2
𝐸 - Modul pružnosti priameho lana v N/mm2
𝛾 - Jednotková tiaž lana v N/mm3
𝑙 - Dĺžka lana v mm
𝜎 - Priemer najnižšieho a najvyššieho napätia v
lane
V prípade vlastnej tiaže je uvažované s hodnotou E = 150GPa. Hodnota Ei je dopočítavaná pre
jednotlivé štádia na základe vzťahu (1).
Realizovaný výpočet je nutné niekoľko krát iterovať, pre získanie správnych výsledných hodnôt
vnútorných síl.
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MODEL KONŠTRUKCIE MOSTA
Na modelovanie bol použitý program Dlubal
RFEM [5] pre modelovanie konštrukcie pomocou
metódy konečných prvkov (MKP). V rámci zacho
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vania podobnosti výpočtu v pôvodnom statickom výpočte a v novom výpočte bol model riešený nasledovne:

Obr. 2a – Model konštrukcie

Obr. 2b – Modelované prierezy

Obr. 3a – Statická schéma

Obr. 3b – Statická schéma
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Prvky pylónu a trámu sú nosníkové prvky.
Prierezy trámu sú krutovo tuhé komorové nosníky. V rámci výpočtu je použitých 25 typov prierezov trámu.
 Káble sú prvky prenášajúce iba osové sily.
V prvkoch káblov je potrebné v niekoľkých štádiách výstavby prenášať aj tlakové sily. V rámci výpočtu je použitých 6
typov prierezov káblov.
 Pylón je komorový prierez s premennou
výškou a so zmenou hrúbky stien kolmých na niveletu mosta.
 Pevná podpera trámu je prierez zadaný
číselne.
 Vzpera pylónu je odhadnutý tuhý prvok
prenášajúci len osovú silu (kruhová rúra).
 Pomocný prvok v uchytení lán k trámu
umožňuje odčítanie rozložených síl do
hlavných smerov súradnicového systému.
Prierezy pylónu, lán a trámu boli namodelované podľa [3]. Prierezy trámu sú uvažované
s hrúbkami stien zodpovedajúcimi pre osové
a šmykové namáhanie. Renderovaný model konštrukcie je na obr.2a, b.

a zohľadnené v rámci nastavenia zaťažovacieho
stavu.
Okrem 23 zaťažovacích stavov je potrebné sledovať aj priebehy vnútorných síl postupne pribúdajúcej konštrukcie. Postupnú výstavbu konštrukcie je možné simulovať pomocou kombinácií výsledkov, v ktorých postupne sčítavame jednotlivé
zaťažovacie stavy.
Zaťažovacie stavy môžeme rozdeliť na tieto
skupiny:
a) 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 21 stavy definované
hodnotami posunov podpier alebo predpätím
sú nemenné a pevne stanovené.
b) 5; 6; 13; 14; 19; 20 stavy predstavujúce uvoľnenú reakciu dočasnej podpery. Tieto stavy je
potrebné editovať v priebehu iterácie.
c) 1; 2; 7; 10; 15; 18; 22; 23 stavy v ktorých dochádza k pribúdaniu častí konštrukcie,
zohľadňujúce vlastnú tiaž konštrukcie.
Na obr. 5a, b a c sú vybrané výsledky troch zaťažovacích štádií konštrukcie.
Tuhosť lán je potrebné pre každý zaťažovací
stav upravovať na základe skutočnej napätosti
lana (osovej sily v lane). Hodnoty osových síl v postupných súčtoch štádií výstavby sú v tab.1 a po31
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Obr. 4 – Typický prierez trámu a pylónu
POSTUP VÝPOČTU
Namodelovaných je 23 zaťažovacích stavov
zodpovedajúcich jednotlivým štádiám výstavby
mosta. V jednotlivých zaťažovacích stavoch je
uvažované s aktivovanou len s časťou konštrukcie, ktorá je v danom štádiu zohľadňovaná (reálne
bola postavená). Pre jednotlivé zaťažovacie stavy
sú určené efektívne moduly pružnosti lán
8

mery tuhosti Ei/E (výstupné a vstupné hodnoty do
iterácií) sú v tab.2. Okrem tuhostí lán je potrebné
v iteračných kolách upravovať aj hodnoty síl pri
odoberaní dočasných podpier:
Štádium 1-4, nastáva odstránenie podpery D do
výpočtu je zadaná zvislá sila 2218kN.
Štádium 1-5, nastáva odstránenie horizontálnej
podpery 0 do výpočtu je zadaná sila 772kN
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Štádium 1-12, nastáva odstránenie podpery A do
výpočtu je zadaná zvislá sila 2798kN.
Štádium 1-13, nastáva odstránenie podpery B do
výpočtu je zadaná zvislá sila 7981kN.
Štádium 1-18, nastáva odstránenie podpery C do
výpočtu je zadaná zvislá sila 2808kN.
Štádium 1-19, nastáva odstránenie vzpery pylónu
do výpočtu je zadaná sila v smere vzpery
2x8381kN.
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Porovnávame súčet štádií 1-23 (konštr. je postavená s uvážením ostatného stáleho zaťaženia).
V statickom výpočte sú vnútorné sily uvádzané
v hodnotách Mp resp. Mpm. Hodnoty je potrebné
prenásobiť tiažovým zrýchlením 9,81m/s2 pre získanie kN resp. kNm. Statický posudok uvažuje
s pylónom a káblami III, IV, V a VI ako s jedným
prvkom. V modelovanom prípade uvažujeme
s každým káblom a nohou pylónu zvlášť.

Obr. 5a – Ohybové momenty štádium 11

Obr. 5b – Osové sily štádium 20

Obr. 5c – Ohybové momenty štádium 15
VÝSLEDKY MODELOVANIA
Po úspešnom zostavení jednotlivých zaťažovacích stavov a súčtov postupne pribúdajúcich zaťažení bolo potrebné postupne výsledky porovnávať s výpočtom v pôvodnom statickom posudku
[1]. Výsledky boli porovnávané v jednotlivých štádiách aj v súčtoch štádií v tab.3 sú vybrané miesta
na tráme, pylóne a kábloch s porovnaním výsledkov modelovania a pôvodného statického výpočtu.

ANALÝZA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
Z prezentovaných výsledkov v tab.3 je možné
konštatovať, že hodnoty síl v kábloch boli dosiahnuté v zhode s pôvodným statickým posudkom.
Hodnoty osových síl v tráme sú taktiež v zhode.
Priebeh momentu na tráme sa však mierne odlišuje od momentov dosiahnutých pri prepočte.

9
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Obr. 6a – Osové sily pre súčet štádií 1-23

Obr. 6b – Ohybové momenty pre súčet štádií 1-23

Obr. 6c – Osové sily v prípade bez uváženia fáz výstavby

Obr. 6d - Ohybové momenty v prípade bez uváženia fáz výstavby
Pre vysvetlenie tohto stavu sú ponúkané nasledujúce argumenty:
 Prierezy trámu boli prevzaté z modelu v
[3] nie z pôvodného posudku [1]. Strana
 zo statického posudku s uvažovanými
prierezovými charakteristikami trámu
vstupujúcimi do výpočtu chýbala. Prierezové charakteristiky sa však v ďalších knihách stat. výpočtu [1] dajú dohľadať.
 Z pôvodného statického posudku [1] nebolo presne definované, aké hodnoty
10

okrem pomeru Ei/E sa menili v jednotlivých iteračných cykloch. V prepočte sa
predpokladalo so zmenou hodnôt síl pri
odoberaní dočasných podpier.
V rámci dosiahnutých výsledkov je prezentované aj porovnanie osových síl a ohybových momentov konštrukcie so zohľadnenými štádiami
výstavby 1-23 a konštrukcie bez zohľadnenia štádií výstavby obr. 6a, b, c a d.
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ZÁVER
Statický výpočet mosta SNP [1] pozostáva
z celkového počtu 6 ks kníh s niekoľkými stovkami
strán a schém. Výpočet je podrobný a spracovaný
prehľadne s predpokladom jeho správnosti (samotný výpočet bol niekoľko krát nezávisle kontrolovaný). Je nutné poukázať na vek tohto doku-
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mentu viac ako 50 rokov. Použité výpočtové postupy riešenia staticky neurčitých sústav sú
v dnešnej dobe už prežitkom, ponúkajú však
náhľad na dobu, kedy nebola bežne dostupná výpočtová technika umožňujúca takýto výpočet
spracovať na mieste. V prípade výpočtu silovou
metódou v rámci statického posudku [1] bol použitý sálový počítač ODRA 1013.

Tab. 1 – Osové sily v kábloch zo súčtov štádií [kN]
Kábel
I
II
III
IV
V
VI
Kábel
I
II
III
IV
V
VI

1-2

1-3
3207
3207

1-4
9691
9656

1-5
9788
9753

1-6
9828
9793

1-7
13323
13291

1-8
6141
6104

1-9
5681
5644
4450
4415

1-10
5476
5438
4432
4397

1-11
7541
7505
4615
4580

1-13
8442
8407
5474
5438
5554
5615

1-14
8145
8110
10527
10483
15621
15692

1-15
7756
7720
11793
11748
20515
20591

1-16
7754
7718
10101
12053
20288
20363

1-17
7437
7401
10128
12079
22170
22247

1-18
7437
7401
10128
12079
22170
22247

1-19
7436
7400
10265
12217
22480
22557

1-20
7068
7239
9715
12219
21558
22692

1-21
7755
6703
10745
12946
23282
25591

1-22
7673
6676
10622
12945
23076
25618

1-12
7200
7163
4426
4391
5570
5631
1-23
9914
10671
13986
19690
28689
29213

Tab. 2 – Pomery Ei/E v jednotlivých štádiách výstavby
Kábel
I
II
III
IV
V
VI
Kábel
I
II
III
IV
V
VI

S4
0,970
0,856

S5
0,995
0,974

S6
0,995
0,974

S7
0,997
0,984

S8
0,993
0,965

S9
0,978
0,892

S10
0,974
0,874
0,848
0,263

S11
0,983
0,913
0,855
0,274

S12
0,989
0,942
0,854
0,274

S14
0,992
0,958
0,963
0,630
0,906
0,458

S15
0,991
0,953
0,989
0,851
0,987
0,870

S16
0,990
0,949
0,988
0,876
0,991
0,909

S17
0,990
0,946
0,985
0,880
0,992
0,918

S18
0,989
0,943
0,985
0,880
0,993
0,927

S19
0,989
0,943
0,985
0,882
0,993
0,929

S20
0,988
0,941
0,984
0,884
0,993
0,931

S21
0,989
0,932
0,985
0,893
0,993
0,942

S22
0,990
0,924
0,987
0,901
0,994
0,951

S13
0,990
0,950
0,883
0,326
0,699
0,171
S23
0,993
0,960
0,991
0,943
0,996
0,959

Tab. 3 – Porovnanie výsledkov
Kábel
Model
Stat. výp.
Pylón
Model
Stat. výp.
Trám
Model
Stat. výp.
Trám
Model
Stat. výp.

I
9914kN
10044kN
Päta
-65924kN
-64785kN
0
-65578kN
-61847kN
3P
-56127kN
-55594kN

II
10671kN
10803kN
Stred
-63675kN
-64785kN
1P
-100558kN
-99969kN
4L
-56227kN
-55594kN

III
13986kN
14821kN

2P
-92440kN
-91835kN

IV
19690kN
19892kN
Päta
-10180kNm
-19620kNm
0
-143516kNm
-152427kNm
3L
-96780kNm
-119217kNm

V
28689kN
28157kN
Stred
25575kNm
27140kNm
1L
146669kNm
95902kNm
4L
-6415kNm
-13923kNm

VI
29213kN
28968kN

2P
26537kNm
-8320kNm
5
-55544kNm
-70779kNm
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Na základe skúsenosti s modelovaním takto
zložitého montážneho návrhu je potrebné poukázať aj na úskalia pri modelovaní fázovania konštrukcie:
 Výpočet v rámci pôvodného statického
posudku je linearizovaný. V súčasnosti by
sa prešlo k nelineárnym výpočtom v jednotlivých štádiách výstavby. Nelineárne
pôsobenie závesov sa uvážilo v rámci použitia ideálneho modulu pružnosti závesu. Neuvažovalo sa však so zmenou
tvaru konštrukcie počas výpočtov pri fázach výstavby (vplyv teórie veľkých deformácií).
 Tuhosť lán uvažovaných vo výpočte má
pomerne veľký vplyv na celkový výsledok
dosiahnutý v iteračných cykloch. Tuhosť
lán pozostáva z osovej tuhosti Ei A ovplyvnenej osovou silou v lane ale aj hodnotou
ustáleného modulu pružnosti lana, ktorý
bol uvažovaný pre štádium výstavby
150GPa, pričom výrobca definoval moduly pružnosti na úrovni 160 až 166GPa.
 Pri modelovaní bolo odskúšaných aj niekoľko zmien uvažovaných posunov a) a je
potrebné konštatovať, že len malé zmeny
v rádoch 100mm vplývajú na celkový konečný stav napätosti konštrukcie.
 V prípade ak pri realizácií konštrukcie
mosta nastali „nevyžiadané“ štádia výstavby celková napätosť v prierezoch fázovanej konštrukcie môže byť iná ako je
uvádzaná v statickom výpočte.
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S tat ick é a d yn am ick é zať až ova nie sk lene ný c h t ab úľ
Sklenené konštrukcie sú v dnešnej dobe žiadaný architektonický a dizajnovým prvkom. Sklo sa dá použiť nie len na výplne zábradlí, ale dajú sa z neho
konštruovať celé objekty. Preto je potrebné poznať vlastnosti sklenených
tabúľ aj s ohľadom na ich vek. Nakoľko sme mali k dispozícii tabule z vrstveného lepeného skla, ktoré boli 15 rokov staré, využili sme ich na experimentálne overenie vplyvu starnutia fólie.

ÚVOD
Pre lepšie poznanie správania sa sklenených
tabúľ z vrstveného lepeného skla sme vykonali sériu experimentov. Experimenty boli zrealizovaný
s cieľom odskúšania odolnosti sklených tabúľ pri
náraze (krátkodobé dynamické zaťaženie) v priebehu správania sa bez porušenia a spôsobe porušenia vzoriek (šírenie trhlín).
EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE
Experimentálna analýza správania sa sklenených tabúľ pri dynamickom zaťažení bola vykonaná na 16 vzorkách pri 196 testoch. 16 vzoriek
bolo rozdelených do piatich kategórií. Štyri vzorky
z vrstveného lepeného skla mali 15 rokov, štyri
vzorky boli nové. Oba typy sa skladali z dvoch
3 mm hrubých plavených skiel zlepených pomocou 0,38 mm hrubej fólie. Štyri vzorky boli
z 6 mm hrubého plaveného skla a tri vzorky boli
z dvojice 3 mm hrubých plavených skiel bez zlepenia. Jedna vzorka bola z 4 mm hrubého plaveného
skla a slúžila pre porovnanie so statickou skúškou.
DYNAMICKÁ NÁRAZOVÁ SKÚŠKA
Nárazová skúška spočíva v spustení predpísaného závažia na presnom ramene. Podľa prevýšenia (Obr. 3-C) sa mení intenzita nárazu. Táto hodnota je určená na 190 mm, 250 mm, 450 mm
a 1200 mm. Nárazová výška sa postupne zvyšovala až pokiaľ neprišlo k porušeniu vzorky.
Merali sa pomerné pretvorenia pomocou tenzometrov (Obr. 5 (0, 1, 3, 4, 6)), priehyby pomo-

cou snímačov dráhy (Obr. 5 (0, 2, 5,)) a akcelerometrické merania zrýchlenia (Obr. 5 (0, 2, 5)). Merané boli aj frekvencie kmitania sklených tabúľ po
náraze.

Obr. 1 – Súpis vzoriek a testov

Obr. 2 – Nákres skúšobnej zostavy
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Obr. 3 – Nákres skúšobnej zostavy

Namerané frekvencie na vzorkách z monolitického skla s hrúbkou 6 mm, z vrstveného skla
a z vrstveného starého skla boli navzájom úplne
totožné. Rozdiel bol v konštrukčnom tlmení, čo je
vyjadrené logaritmickým dekrementom tlmenia.
Pri monolitickej sklenej tabuli s hrúbkou 6 mm
bola hodnota logaritmického dek. tlmenia 0,10,
ale pri vrstvených sklách to bola násobne väčšia
hodnota, čo bolo spôsobené zrejme medzivrstvou
(fólia). Z nameraných hodnôt boli vypočítané tuhosti sklených tabúľ pri náraze. Najväčšiu tuhosť
mala vzorka zložená z vrstveného skla, nasledovala vzorka z monolitického skla s hrúbkou 6 mm
a nakoniec vzorka z dvojice tabúľ bez zlepenia.

Obr. 4 – Fotografia skúšobnej zostavy

Obr. 6 – Osadenie snímačov - foto
Pri porušení vzoriek pozostávajúcich z monolitického skla (nevrstvené) dochádzalo k uvoľneniu
veľkého množstva ostrých fragmentov. Bola nameraná rýchlosť fragmentov 18 m/s (Obr. 7, 8).
Po porušení vzorky v upínacom ráme ostala len
malá časť z pôvodnej vzorky. Pri vrstvenom skle
dochádzalo až k prerazeniu vzorky (vrátane PVB
fólie), ale nedošlo takmer k žiadnemu uvoľneniu
fragmentov (Obr. 9). Pri dvojici sklených tabúľ
(bez zlepenia) vždy dochádzalo k rozbitiu prednej
tabule.

Obr. 5 – Osadenie snímačov - schéma
14
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STATICKÁ SKÚŠKA
Statická skúška sa realizovala na 4 mm hrubom plavenom skle (Obr. 10, 11).
Pri totožných vzorkách a okrajových podmienkach sa vzorka namáhaná statickým zaťažením
porušila pri 2,8 krát menšej sile ako pri dynamickom zaťažení. Nameraný priehyb pri statickom
zaťažení bol 19,2 mm a pri dynamickom až
34,9 mm. Taktiež sa vypočítala tuhosť týchto vzoriek a pri statickom zaťažení je tuhosť 64,96 kN/m
čo je 2,2 krát menšia ako pri dynamickom
143,92 kN/m.
Obr. 7 – Porušenie monolitického 6 mm hrubého skla

Obr. 10 – Zaťažovacia schéma statickej skúšky

Obr. 8 – Porušenie monolitického 6 mm hrubého skla- rýchlosť fragmentov 18 m/s

Obr. 11 – Statická zaťažovacia skúška

Obr. 12 – Porovnanie výsledkov statickej a dynamickej skúšky

Obr. 9 – Porušenie vrstveného lepeného skla

EXPERIMENTÁLNA SKÚŠKA ŠTVORBODOVÝM
OHYBOM SKLA
Úlohou experimentálnej skúšky bolo zistenie
Youngovho modulu pružnosti skla Es, nameranie
maximálneho napätia a príslušného priehybu
v strede sklenej tabule.
15
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Obr. 14 – Štvorbodová ohybová skúška sklenenej tabule
Priebeh zaťažovacích cyklov bol nastavený
s predzáťažou 20N, rýchlosťou vnášania deformácie 20mm/min po maximálnu hranicu deformácie
3mm (0,5 násobok hrúbky tabule). Na každej
vzorke bolo vykonaných 10 takýchto cyklov, ktoré
boli automaticky ovládané programom z počítača. Program automaticky zaznamenal a vypočítal požadované hodnoty z každého merania, ako
sú: najväčšia sila, stlačenie pri najväčšej sile
a Youngov modul pružnosti. Tieto hodnoty nakoniec aj spriemeroval pri každej vzorke.

Obr. 15 – Výsledky štvorbodovej ohybovej
skúšky
Z obr. 15 vyplýva, že Youngov modul pružnosti
sklených vzoriek (ktoré boli použité aj na nárazovú skúšku) je 70,62GPa.
TOMÁŠ KLAS

Ing. Tomáš Klas, PhD. (*1979)
Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Pôsobí na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave.
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K p r ob lem atik e n avr h ov a nia send vi čov ýc h
p a nelov
Sendvičové panely majú vďaka ich funkčnosti v kombinácii s estetikou
a rýchlosťou montáže významnú úlohu pri realizácii priemyselných, skladových alebo obchodných stavieb. Mechanické vlastnosti panelov vyplnených
polyuretánovou penou sú predvídateľnejšie a ich výpočet odolnosti sa zdá
byť jednoduchší oproti minerálnej vlne. Problematické sa zdá správne vystihnutie tohto materiálu – minerálnej vlny vo výpočtových programoch MKP.

ÚVOD
Sendvičové panely s výplňou z polyuretánovej
peny sa javia na výpočet ako jednoduchšie, vzhľadom na to, že pena pôsobí ako izotropný materiál.
Minerálna vlna vzniká stlačením a vzájomným zlepením jemných smerovo orientovaných vlákien
do objemového prvku. Na mechanické vlastnosti
vplýva objemová hmotnosť vlny – jej hustota od
110 – 150kg/m3, kvalita zlepenia jednotlivých
vlákien, teplota okolitého prostredia a aj doba trvania zaťaženia. Za účelom prvých vstupov do výpočtového programu bol v laboratóriu KKDK overený sendvičový panel firmy BRUCHA s hrúbkou
120mm a rozponom 4m. Stručné výsledky boli
zhrnuté v príspevku s názvom „Laboratórne meranie vlastností sendvičových panelov“.
EXPERIMENTÁLNE OVERENIE
Predmetom už prezentovanej pilotnej skúšky
bolo overenie odolnosti sendvičového panela
s výplňou z minerálnej vlny.
Priebeh skúšky začal postupným rovnomerným 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.
NUMERICKÉ MODELOVANIE
Získané namerané hodnoty experimentom
boli konfrontované s výsledkami z numerických

modelov vytvorených v programoch SCIA a Dlubal. Účelom tejto prvotnej numerickej analýzy je
aj výber optimálneho programu na ďalšie riešenie
problematiky.
SCIA Engineer
V programe SCIA Engineer 19.1 bol panel namodelovaný ako dvojica plechov prepojená rebrami (doskovými prvkami) s vlastnosťami minerálnej vlny udanej výrobcom (E=6,45MPa, G=
4,66MPa). Prepojovacie rebrá sa nachádzajú od
seba vo vzdialenosti 110mm a majú aj takú
hrúbku, aby bolo simulované kontinuálne vyplnenie priestoru medzi plechmi. Veľkosť konečnoprvkových štvorcových elementov bola zvolená 20 x
20mm. Model bol zaťažený len spojitým zaťažením 3,5 kN/m2 predstavujúci tlak vody z experimentu (obr. 1).

Obr. 1 – Numerický model SCIA
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Výsledkom výpočtu bolo ťahové približne rovnomerné napätie 117,9MPa na ťahanom povrchu
(spodný plech). Tlakové napätie max 130,6MPa
na tlačenom hornom zaťaženom plechu nebolo
vypočítané rovnomerne ale maximá sa nachádzajú medzi prepojovacími rebrami z minerálnej
vlny. Priemerná hodnota dosahuje približne cca 120MPa (obr. 2). Vypočítaný priehyb je 33,7mm
(obr. 3).

Získané numerické výsledky nekorešpondujú
s nameranými hodnotami v laboratóriu a najmä
stabilitný výpočet nemá výsledky očakávaných
parametrov.
V ďalšom kroku boli iteračne hľadané parametre minerálnej vlny E a G tak, aby deformácia
numerického modelu bola zhodná s výsledkom
experimentu. Priehyb panelu bol rovnaký pri zadaní (E=150MPa, G=105MPa). Napätosť na plechoch zostala rovnaká a priehyb konštrukcie sa
zmenšil na cca 17mm (obr. 5). Súčiniteľ alfa má
hodnotu 0,29.

Obr. 2 – Numerický model SCIA - napätia
Obr. 5 – Numerický model SCIA – priehyb,
tuhšia vata
Rovnakou metodikou bola konštrukcia namodelovaná v programe Dlubal. Dlubal umožňuje
použitie objemových prvkov, teda výplň bola modelovaná ako jedno teleso, nie ako len výstužné
rebrá v SCIA.
Obr. 3 – Numerický model SCIA - priehyb
V stabilitnom výpočte bola zistená hodnota
súčiniteľa alfa kritické – 0,28 a vybočenie tlačeného plechu nastáva medzi rebrami približne
v strede (obr. 4.).

DLUBAL s vlastnosťami minerálnej vlny udanej
výrobcom (E=6,45MPa, G= 4,66MPa)
Vypočítaný priehyb panela bol 30,4mm (obr.
6) a maximálne tlakové napätia dosiahli hodnotu
117,2MPa (obr. 7).

Obr. 6 – Numerický model Dlubal - priehyb

Obr. 4 – Numerický model SCIA - stabilita
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Obr. 7 – Numerický model Dlubal - napätia
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Kritický súčiniteľ alfa dosiahol hodn. 2,27 (obr. 8).

Obr. 8 – Numerický model Dlubal - stabilitný
výpočet
DLUBAL s vlastnosťami minerálnej tuhšej
(E=150MPa, G= 105MPa)
Pri zmenených parametroch E a G minerálnej
vlny bol vypočítaný priehyb 15,5mm a kritický koeficient alfa dosiahol hodnotu až 44,33.
Zjemňovaním siete konečných prvkov
v mieste očakávanej straty stability – v strede rozponu na tlačenom plechu sa menila aj hodnota
kritického koeficientu. Čím jemnejšia sieť bola,
tým aj koeficient klesal, nikdy však neklesol pod 1.
Pri elemente 5mm bola jeho hodnota 1,54.

Obr. 8 – Numerický model Dlubal – stabilita pri
zjemňovaní siete
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programu a overenie funkčnosti jednotlivých programov, ktoré by vystihli skutočné pôsobenie
sendvičových panelov. Ako vhodnejší sa javí program Dlubal a bude používaný na ďalšie parametrické štúdie.
Na presnejšiu kalibráciu výpočtových modelov
je nutné pokračovať v experimentálnom overovaní vzoriek. Podrobené budú dlhodobým zaťažovacím testom a testom do porušenia vzorky. Ďalej
budú experimentálne zistené mechanické vlastnosti vlny daných vzoriek a do výpočtov budú doplnené skutočné hodnoty E a G pri rôznych fázach
životnosti panelov.
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Na základe uvedených numerických experimentov sa ako vhodnejším programom na výpočet sendvičových panelov javí Dlubal. V tomto
programe je možné modelovať vlnu ako objemové teleso a priebeh straty stability konštrukcie
nie je skreslený rebrami, ktoré nahrádzajú minerálnu vlnu v programe SCIA.
Výrobcom udávané parametre E a G minerálnej vlny majú nízke hodnoty. Je predpoklad, že sú
na strane bezpečnej so zohľadnením veku, dotvarovania a cyklického zaťažovania. Pre dosiahnutie rovnakých hodnôt priehybov aké boli namerané experimentom bolo potrebné tieto charakteristiky vyše 10 násobne zväčšiť.
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ZÁVER
V príspevku je uvedená prvotná kalibrácia výpočtových modelov na princípe MKP. Účelom modelovania bolo hľadanie vhodného výpočtového
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S anác ia ž elez ob etónový c h s tr op nýc h d os iek
r od inn ého d om u
K realizácii jednoduchších stavieb, ale v niektorých prípadoch aj väčších stavieb, úradom na získanie stavebného povolenia postačuje doloženie statického posúdenia. V mnohých prípadoch toto posúdenie neopisuje ani základné technické požiadavky, ktoré sú kladené na nosné konštrukcie posudzovanej stavby. Investorom mnohokrát postačuje získanie stavebného povolenia a dohoda s realizátorom, že stavbu zvládne zrealizovať aj bez realizačného projektu. Finančná úspora za realizačný projekt vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom, ktorý je nahradený len niekedy nedostatočnými vedomosťami realizátorov (častokrát aj bez stavebného vzdelania)
môže ohroziť bezpečnosť stavieb a samotných investorov. Neskoršia náprava
škôd môže niekoľkokrát prevýšiť cenu korektne spracovaného projektu.

ÚVOD
Nosná konštrukcia rodinného domu bola zrealizovaná v roku 2014 len na základe projektu pre
stavebné povolenie – časť architektúra. Projekt
statiky úplne absentoval. Stropné železobetónové dosky nad 1.NP a 2.NP preklenujú svetlý rozpon miestnosti obdĺžnikového pôdorysu 6,1 x
7,6m. Strop nad 1.NP bol bez otvorov ale v strope
nad 2.NP bol otvor – výlez na povalu, ktorý bol nevhodne situovaný – v blízkosti stredu dosky. Obe
stropné dosky vykazovali poruchy a malú tuhosť.
V tomto príspevku je podrobne popísaný postup
sanácie, ktorý zrealizovala firma P.B. San spol.,
s.r.o. – špeciálne stavebné technológie.
PÔVODNÝ STAV KONŠTRUKCIE
Samotnej projekčnej činnosti sanácie predchádzala obhliadka a diagnostika nosných konštrukcií. Posudzované železobetónové stropné dosky
nad 1.NP a 2.NP rodinného domu sú po obvode
uložené na tehlové murivo hrúbky 250mm. Na
oboch podlažiach je len čistý priestor bez vnútorných priečok, ktoré by teoreticky čiastočne vedeli
konštrukciu vystužiť. Strop nad 1.NP je využívaný
ako obytná miestnosť a strop nad 2.NP oddeľuje
obytný priestor a podkrovie. Pôvodne mali byť
stĺpiky krovu uložené na strop, ale vzhľadom na
20

nadmerné deformácie železobetónovej konštrukcie sú cca 30mm nad hornou hranou stropnej
dosky (obr. 1) a väznice krovu spolu so stĺpikmi sú
zavesené na krokvy.
Obe železobetónové stropné dosky sú hrúbky
150mm a krížom vystužené viazanou prútovou
výstužou priemeru 12mm vo vzdialenosti cca
150/150mm. Krytie od spodného povrchu bolo
minimálne 45mm a viac. Pri hornom povrchu sa
žiadna výstuž nenachádzala. Oba stropy vykazujú
nadmerný priehyb. Na 1.NP to bolo 45mm na 2.
NP cca 60 mm, čo je približne 1/105-tina rozponu.
Doska v podkroví bola z hornej strany po obvode
viditeľne popraskaná a šírka trhliny dosahovala 3
– 4 mm (obr. 2) . Obe dosky boli na pocit od mierneho budenia chôdzou človeka mäkké a pružné.

Obr. 1 - Stĺpik nad stropnou doskou v podkroví
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Pevnosť betónu bola nedeštruktívne určená
Schmidtovým kladivkom na hodnotu 30MPa (betón C20/25). Odtrhová skúška kovových terčov
vykazovala prídržnosť na úrovni 1 – 1,2MPa (pre
uhlíkové lamely sa vyžaduje minimálne 1,5MPa).

žou a výstuž nevyhovovala. Priehyb s dotvarovaním dosky nad 1.NP bol vypočítaný na 65mm
(obr.5) a pri doske nad 2.NP 67mm (obr.7).

Obr. 2 - Trhlina po obvode stropu v podkroví

Obr. 4 – doska nad 1.NP Vnútorné sily My
v kratšom smere
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Po odstránení omietok zo spodnej strany stropov bola objavená celoplošná rozsiahla sieť trhlín
(obr.3).

Obr. 3 - Sieť trhlín na spodnej strane dosky v
viditeľná najmä mieste aplikácie lamiel

Obr. 5 – doska nad 1.NP Priehyb dosky
s dotvarovaním

NÁVRH SANÁCIE
V prvom kroku výpočtov bola overená skutočná únosnosť zrealizovaných stropných dosiek
a vypočítaný skutočný priehyb so zohľadnením
dotvarovania. Nadmerné krytie (min. 45mm), vytlačilo výstuž od spodného okraja do blízkosti neutrálnej osi. Účinná výška betónového prierezu
v kratšom smere bola 93mm a v dlhšom smere
87mm. To spôsobilo, že vypočítané ohybové momenty neboli dostatočne vykryté ťahanou výstu-

V strope nad 1.NP bola absentujúca výstuž doplnená uhlíkovými lamelami typ S50/1,4 zo spodnej strany dosky (obr. 8). Umiestnené boli 3ks /m.
Iná možnosť zosilnenia nepripadala do úvahy,
lebo na strope už bola zrealizovaná podlaha.
Navrhnutá sanácia lamelami zvýšila odolnosť
konštrukcie stropu nad 1.NP, jej tuhosť nie. Vzhľadom na to že strop sa už ďalej priťažovať nebude
nepredpokladá sa ďalší nárast deformácie.
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a celoplošného prilepenia epoxidovým lepidlom
(obr. 10). Montáž ocele bola navrhnutá v dvoch
fázach, aby profily bolo možné pritlačiť k prehnutej doske a pôsobili ako vzpínadlo – dosku pridvihovali. Teoreticky efekt vzopnutia dosahoval hodnotu 1,5kN/m oceľového nosníka.

Obr. 6 – doska nad 2.NP Vnútorné sily My
v kratšom smere

Obr. 8 – Doska nad 1NP. schéma lamiel
na spodnom povrchu

Obr. 7 – doska nad 2.NP Priehyb dosky
s dotvarovaním
Na stropnej doske nad 2.NP bolo zo spodnej
strany navrhnuté zosilnenie uhlíkovými lamelami
v podobnom rastri ako pri doske na 1.NP (obr. 9).
Z vrchnej strany bolo v mieste trhlín navrhnuté
zošitie vlepenou betonárskou výstužou R8 á
300mm. Vlepované výstuže boli na koncoch opatrené ohybom. Takto bola doplnená horná výstuž
dosky v najkritickejšom mieste. Ďalej za účelom
zvýšenia zaťažiteľnosti a možnosti opretia stĺpikov krovu bola doska spriahnutá s dvojicou oceľových profilov. Uzatvorený obdĺžnikový profil tvorila dvojica U160 profilov, ktoré boli ku stropnej
doske pripojené pomocou mechanických kotiev
22

Obr. 9 – Doska nad 2NP. schéma lamiel
na spodnom povrchu
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Obr. 10 – Doska nad 2NP. schéma zosilnenia
na hornom povrchu
REALIZÁCIA SANÁCIE
Sanačné práce realizovala firma P.B.San, spol.
s.r.o, ktorá sa podieľala aj na voľbe vhodných materiálov a sanačných postupov.
Pred aplikáciou uhlíkových lamiel vzhľadom na
nízku povrchovú prídržnosti pod 1,5MPa bolo
nutné zlepšiť vlastnosti betónového podkladu pomocou epoxidovej penetrácie v prebrúsených
miestach ich lepenia Povrchové zlepšenie vlastností zlepšilo výsledky odtrhových skúšok na úroveň 2 MPa. Nalepené uhlíkové lamely na strope
nad 1.NP sú na obrázku 11.
Stropná doska nad 2.NP bola zo spodnej strany
zosilnená uhlíkovými lamelami. Trhliny z vrchnej
strany boli zaliate epoxidovou živicou s nízkou viskozitou. Trhliny boli zalievané z vrchu a epoxid vytiekol aj na spodnej strane stropu, čo znamená že
trhliny boli vyplnené, výstuž ochránená a bloky
betónu sa vzájomne k sebe zlepili a čiastočne sa
obnovila šmyková odolnosť. Následne bola
stropná konštrukcia podstojkovaná cez obe podlažia a stojky na maximum vytiahnuté. Pristúpilo
sa k dodatočnému vlepovaniu výstuže do vyfrézovaných drážok a zošívaniu trhlín na hornom povrchu (obr. 12). Potom bolo miesto aplikácie dodatočnej výstuže celoplošne prekryté tenkou
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vrstvou pevnostnej sanačnej malty, aby sa zvýšila
krycia vrstva novej výstuže, uzavreli sa všetky pôvodné trhliny. Táto škrupina bude slúžiť ako indikátor vzniku ďalších nových trhlín. Potom bolo
dôkladne očistené miesto osadenia oceľových
dvojice nosníkov. Navŕtané boli otvory pre mechanické kotvy. Nosník bol uložený na požadovanú pozíciu a pomocou rozperného lisu prehnutý tak, aby sa dokázal prichytiť na niekoľko
osadených mechanických kotiev. Medzera pod
nosníkom bola dôkladne vyplnená epoxidovým
lepidlom a dotiahnuté boli všetky kotvy tak, že
nosník sa celoplošne pritlačil k prehnutému
stropu a prilepil. Z hornej strany bol na už prilepený a prikotvený nosník pritlačený a privarený
druhý profil U160. Orientovaný bol tak, že zvarením týchto dvoch profilov vznikol uzatvorený obdĺžnikový prierez (obr. 13). Po aplikácii všetkých
zosilňovacích elementov a vytvrdnutí všetkých
materiálov bolo odstránené podstojkovanie.
Stropné konštrukcie po aplikácii zosilnenia viditeľne zvýšili svoju tuhosť – najmä strop nad 2.NP.

Obr. 11 – Doska nad 1.NP,
nalepené uhlíkové lamely

Obr. 12 – Doska nad 2.NP, zaliate trhliny (červený epoxid) a vlepená betonárska výstuž
23

02/2020

structures.sk

Literatúra a použité zdroje:
[1] Technické listy použitých materiálov
[2] Fotodokumentácia realizátora,
http://www.pbsan.sk

Obr. 13 – Doska nad 2.NP, montáž oceľových
spriahnutých nosníkov
ZÁVER
V predkladanom príspevku je podrobne popísaná sanácia neodborne zrealizovaných stropných dosiek rodinného domu. Realizačná firma
vyhotovila stropné dosky bez projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom – statikom.
Nesprávne zvolila kryciu vrstvu betónu až 45mm
a tým sa ťahaná výstuž dostala do blízkosti neutrálnej osi prierezu. Aby bola výstuž aktivovaná,
tak doska nadobudla veľký priehyb a vznikli na
oboch povrchoch nadlimitné trhliny. Výstuž pri
hornom povrchu absentovala úplne. Nutné bolo
zvýšenie únosnosti stropnej konštrukcie pomocou uhlíkových lamiel pri spodnom povrchu a aj
zvýšenie tuhosti dosky nad 2.NP pomocou dodatočného pripojenia dvojice oceľových profilov. Sanačné práce realizované firmou P.B.San na základe môjho projektu zabezpečili dostatočnú bezpečnosť a funkčnosť poškodených stropných dosiek bez nutnosti ich zbúrania – ktoré tiež prichádzalo do úvahy ako jedna z alternatív
MARTIN MAGURA

Ing. Martin Magura, PhD. (*1982)
Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Pôsobí na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Je autorizovaným
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Top olog ic ká opt im a lizác ia ak o sp ôs ob zlep šo van ia v las tn os t í š m yk ov ého sp ojenia
Vývoj inovatívnych metód šmykového spojenia spriahnutých konštrukcií vo
forme perforovaných líšt priniesol viacero rozličných tvarov líšt. Ich numerickou simuláciou je možné optimalizovať ako ich geometriu, tak aj vlastnosti.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY
V 80. rokoch minulého storočia boli vyvinuté
inovatívne šmykové lišty ako plnohodnotná alternatíva k tŕňom s hlavou, pričom dôraz bol kladený
na vyššiu odolnosť, životnosť, primeranú ťažnosť
a vysokú odolnosť voči únave. Ich výrobu je
možné realizovať rezom steny vyššieho I-prierezu
na dve časti T prierezu, pričom samotným rezom
sa zabezpečí požadovaná geometria otvorov šmykovej lišty.

Táto metóda sa v iných technických oblastiach
javí ako efektívna v porovnaní s tvorbou ďalšieho
nového tvaru otvorov spriahovacích líšt. V tomto
prípade bola pre optimalizáciu vybratá lišta typu
MCL vzhľadom na jej priaznivé vlastnosti (geometria šmykového spojenia je znázornená na obr.
2), radí sa medzi najpoužívanejšie typy spriahovacích líšt a je taktiež uvedená v technickom schválení [26].

Obr. 1 – Najčastejšie používane spriahovacie lišty – fragment spriahnutého nosníka s lištou typu
MCL (vľavo) a fragment spriahnutého nosníka s lištou typu PZ (vpravo)
Po mnohých rokoch výskumu bolo testovaných a vyhodnotených veľké množstvo tvarov
otvorov spriahovacích líšt [1-24], pričom vlastnosti niektorých z nich vykazujú priaznivé vlastnosti, ktoré potvrdili aj výskumné projekty, napr.
PrecoBEAM [1] – jedná sa o lišty typu MCL (modifikovaný klotoidný tvar) alebo PZ (tvar puzzle)
(obr.1). Negatívom je ich absencia v platnom Eurokóde 4 [25], čo je problematické pre širšie použitie tejto metódy spriahovania v bežnej praxi.
Tento príspevok ukazuje možnosť zlepšenia
vlastností spriahovacích líšt metódou topologickej optimalizácie v rámci numerickej simulácie.

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ TOPOLOGICKEJ OPTIMALIZÁCIE
Topologická optimalizácia patrí medzi matematické metódy, pri ktorých dochádza k optimalizácii tvarov objektov vo vybranej oblasti.

Obr. 2 – Geometria analyzovanej lišty typu MCL
25
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Tie sú vo výsledku efektívnejšie v porovnaní s počiatočným tvarom. Matematicky sa jedná o riešenie problému (často sústavy diferenciálnych rovníc) minimalizácie alebo maximalizácie vybratého
parametra, napr. tuhosť, napätie alebo hmotnosť
komponentu. Je to možné popísať nasledovnými
vzťahmi [27]:
(1)

Find η = {η , η , η , ⋯ , η }
min 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 =

t µ dГ

(2)

ν η = V (1 − ∆)

(3)

f µ dΩ +
Г

subject to 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 =

0 ≤ η ≤ 1 for i = {1,2,3, ⋯ , n}
η = 1 for i = {𝐽 , 𝐽 , 𝐽 , ⋯ , 𝐽 }

kde η je kvázi-hustota komponentu (0 ≤ η ≤
1; i = {1,2,3, ⋯ , n}); f a t reprezentuje objemové a povrchové sily pôsobiace na komponent;
Ω reprezentuje objem a Г povrchovú plochu; µ
reprezentuje deformáciu (časti) komponentu; V
reprezentuje počiatočný kvalitatívny parameter
komponentu (v tomto prípade jeho objem) a ∆
špecifikované percento odstráneného kvalitatívneho parametru (materiál). V prípade, že η =
1 pre i = {1,2,3, ⋯ , n}, materiál ostáva v modeli,
ak η = 0, materiál bude odstránený. Ak 0 ≤
η ≤ 1, materiál môže byť ako odstránený, tak aj
ponechaný.
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mienky alebo iné obmedzenia. Na verifikáciu výsledkov je možné použiť softvér s implementovanou metódou konečných prvkov (MKP), napr. ANSYS [28], v ktorom existuje modul, v ktorom je
možné vykonať topologickú optimalizáciu.
OPTIMALIZÁCIA OCEĽOVEJ PERFOROVANEJ
LIŠTY
Pre korektnú optimalizáciu topológie bol vytvorený 3D model šmykového spojenia (obr.4).
Následne bol vložený do softvéru ANSYS a z FEM
modulu boli výsledky do modulu topologickej optimalizácie. Z dôvodu získania dostatočne presných údajov bola sieť konečných prvkov zvolená
o veľkosti 3 milimetre. Nakoľko sa optimalizácia
zameriava len na oceľovú časť, betónová časť
bola aproximovaná lineárnym materiálovým modelom (C50/60; výstuž B 500B bola vynechaná)
a oceľová časť nelineárnym materiálovým modelom (S355).

Obr. 4 – Model šmykového spojenia
v softvéri ANSYS
Postup optimalizácie spočíva v troch krokoch:
 Numerická analýza pôvodného tvaru
 Optimalizácia topológie tvaru a tvorba
nového optimalizovaného tvaru
 Numerická analýza a verifikácia nového tvaru

Obr. 3 – Príklad oceľového komponentu pred
a po topologickej optimalizácii

Obr. 5 – Príklad usporiadania šmykovej lišty pri
reze steny oceľového nosníka

Pre získanie presných výsledkov je potrebné
korektne definovať zaťaženie, okrajové pod-

Na základe výsledku analýzy pôvodného tvaru
softvér prvok upraví a vynechá presne stanovené
množstvo materiálu – v tomto prípade to bolo
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5%, čo predstavuje dostatočné množstvo pre
predstavu, ako upraviť lištu tak, aby sa zvýšila jej
šmyková odolnosť.
Pri optimalizácii bola jedna s podmienok zachovanie výroby lišty rezom steny I alebo H prierezu, s minimálnym množstvom odpadového materiálu.
Pred samotnou optimalizáciou prebehla numerická simulácia pozdĺžneho šmyku spriahovacej lišty v softvéri ANSYS. Výsledky (hlavne vzťah
medzi napätím a deformáciou) boli určené ako
referenčné a zároveň zodpovedali predtým vykonaným experimentom v iných vedeckých inštitúciách. S týmito dátami boli zároveň porovnávané
výsledky optimalizácie v ďalších krokoch.
Následne bola vykonaná prvá topologická optimalizácia, ktorej výsledky (oblasti nadbytočného materiálu) je možné vidieť na obr.6, a to
najmä trojuholníkové oblasti medzi jednotlivými
konektormi a oblasti v hornej časti samotných konektoroch. Oblasti pod šmykovými konektormi
nie sú zaujímavé a ich vplyv nie je v tomto príspevku analyzovaný z dôvodu, že by došlo k zníženiu ohybovej tuhosti oceľovej časti spriahnutého
nosníka, čo nie je vhodné.

Obr. 6 – Výsledky po prvej optimalizácii
Predmetné trojuholníkové oblasti boli upravené tak, aby došlo k zvýšeniu odolnosti. Namiesto ostrých hrán bola oblasť medzi konektormi definovaná obalovou krivkou dvoch
kružníc s polomerom 10 a 20 milimetrov (obr.7),
a to z dôvodu čo možno najmenšieho zníženia
únavovej odolnosti. Vzájomná horizontálna vzdialenosť stredov kružníc je 30 milimetrov a výška
vybratia dosahuje 15 milimetrov.
Následne došlo k verifikácii optimalizovaného
tvaru simuláciou pozdĺžneho šmyku, pričom výsledky boli porovnané s referenčnými výsledkami
pôvodnej šmykovej lišty (obr.8). Na nich je jasne
vidieť prírastok odolnosti spôsobený modifikáciou tvaru až do 10%.
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Obr. 7 – Optimalizovaná trojuholníková oblasť
medzi šmykovými konektormi

Obr. 8 – Porovnanie hodnôt odolností šmykových líšt z numerických simulácií
Nakoľko prvá optimalizácia priniesla určitý prínos, uskutočnila sa aj ďalšia topologická optimalizácia, ktorá mala preukázať, či ešte existuje možnosť zvýšiť hodnotu odolnosti. Jej výsledok je
možné vidieť na obr. 9, podľa ktorých bola vykonaná ďalšia modifikácia tvaru spriahovacej lišty.

Obr. 9 – Výsledok po 2. topologickej
optimalizácii
Výška vybratia sa zvýšila z 15 na 20 milimetrov
úpravami kriviek s novými hodnotami polomerov
(15 a 6,5 milimetra). Vzdialenosti medzi stredmi
kružníc zostali nezmenené (obr.10).

Obr. 10 – Druhá modifikácia trojuholníkovej
oblasti medzi šmykovými konektormi
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Numerická simulácia s druhou modifikáciou
tvaru dokázala ďalšie zvýšenie hodnoty odolnosti
v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami – nárast o približne 20 % v porovnaní s pôvodným tvarom lišty typu MCL a 10% nárast v porovnaní s prvou modifikáciou lišty typu MLC (porovnanie hodnôt na obr.11).

Geometria konečného tvaru nájdete na obr.
12. Došlo k zmene polomerov kružníc na nové
hodnoty – 13 a 6,5 milimetra a došlo k zmene horizontálnych vzdialeností kružníc z 30 na 35mm
spolu so zmenou výšky vybratia z 20 na 25mm.
Hodnoty odolnosti tohto a aj predchádzajúcich
tvarov spriahovacích líšt boli porovnané (obr.14).

Obr. 11 - Porovnanie hodnôt odolností šmykových líšt z numerických simulácií po analýze
druhého modifikovaného tvaru lišty

Obr. 14 - Porovnanie hodnôt odolností šmykových líšt z numerických simulácií po analýze finálneho tvaru lišty

Obr. 12 - Finálna geometria vybratia medzi
šmykovými konektormi

Obr. 15 Porovnanie hodnôt odolností pôvodnej a finálnej modifikovanej lišty MCL

Druhá úprava dosiahla zvýšenie odolnosti
spriahovacej lišty, no jedným s cieľom úprav bolo
aj zaistenie rovnomerného šírenia plastických deformácií a ekvivalentných napätí v celej oblasti
medzi šmykovými konektormi. Preto bola
v tomto zmysle znova upravená geometria šmykovej lišty až kým nedošlo k splneniu vyššie uvedených podmienok.

Analýza duktility je pri spriahovacích prostriedkoch dôležitá nielen z hľadiska splnenia limitu uvereného v EN 1994-1-1 (minimálne 6 milimetrov), ale je tiež vhodné vplyvom úpravy tvaru
neznížiť duktilitu nového typu spriahovacej lišty
v porovnaní s pôvodným typom. V prípade analyzovanej spriahovacej lišty typu MCL preukázala
zvýšenie duktility vplyvom vytvorených vybratí

Obr. 13 – Modifikácie vybratí medzi šmykovými konektormi – 1. modifikácia (tmavočervená čiara);
2. modifikácia (zelená čiara); finálna modifikácia (ružová čiara)
28
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o približne 30% (z 56,0 na 74,4 milimetra), pričom
zlyhanie finálneho typu modifikovanej lišty došlo
až pri pozdĺžnej deformácie o hodnote viac ako 90
milimetrov (obr.15). Na základe týchto výsledkov
je možné tvrdiť, že realizované modifikácie majú
pozitívny efekt na zvýšenie duktility lišty.
Z dôvodu vyššie uvedenej podmienky ohľadom výrobného procesu spriahovacích líšt boli do
analýzy modifikovaných tvarov zahrnuté aj finálny modifikovaný tvar spriahovacej lišty typu
MCL s hornými „korunkami“ (obr. 16). Existoval
však hneď od začiatku predpoklad, že tieto lišty
nebudú odolnejšie oproti lištám bez „koruniek“
vzhľadom na ich vyššiu výšku a skutočnosti, že pri
tejto modifikácii nedošlo k zmene oblastí, kde dochádza k rozvoju plastických deformácií.

Obr. 16 - Geometria modifikovanej spriahovacej lišty typu MCL s „korunkami“
Numerická simulácia preukázala minimálny
vplyv tejto modifikácie na zvýšenie odolnosti
(obr. 17). Navyše dochádza vplyvom „koruniek“
k zníženiu krytia spriahovacej lišty, čo globálne
znižuje hodnotu odolnosti šmykového spojenia,
čo by preukázala aj plne materiálovo nelineárna
numerická simulácia . Preto je možné tvrdiť, že
táto modifikácia (pridaním „koruniek“ na hornú
časť šmykových konektorov) dosahuje nižšiu hodnotu odolnosti v porovnaní s tvarom bez „koruniek“.

Obr. 17 - Porovnanie hodnôt odolnosti spriahovacích líšt typu MCL
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Ako posledná bola analyzovaná alternatíva
s vynechanou oblasťou uprostred šmykového konektora, do ktorých je možné prevliecť prúty betonárskej výstuže (obr.18). Avšak na základe poznatkov z podobnej úpravy lišty typu PZ sa predpokladalo, že dôjde vplyvom tejto úpravy k oslabeniu šmykovej lišty a zníženiu odolnosti.

Obr. 18 - Geometria spriahovacej lišty
s otvormi v šmykových konektoroch
Znova došlo k porovnaniu hodnôt odolností,
ktorá potvrdila predpoklad zníženia odolnosti
touto úpravou, ale aj zníženia duktility tohto
tvaru spriahovacej lišty (obr.19).
Táto úprava taktiež potvrdila skutočnosť, že je
potrebné starostlivo overiť každú z možností získaných prostredníctvom topologickej optimalizácie, nakoľko tieto úpravy môžu ako zvýšiť, tak aj
znížiť odolnosť či duktilitu spriahovacích líšt.

Obr. 19 - Porovnanie hodnôt odolnosti spriahovacích líšt typu MCL
VERIFIKÁCIA OPTIMALIZÁCIE
Po optimalizácii tvaru bolo šmykové spojenie
overené plne nelineárnou numerickou simuláciou
s výstužou za účelom získania čo najpresnejších
výsledkov.
Preto boli vytvorené 3D modely, ktoré čo najpresnejšie vystihujú skutočné podmienky. V prvom
kroku bola analyzovaná pôvodná spriahovacia
lišta typu MCL, následne aj modifikovaná verzia
s vybratiami medzi šmykovými konektormi.
V nich bol zároveň umiestnený prídavný prút be-
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tonárskej výstuže, aby sa zvýšil ich účinok na zvýšenie odolnosti. V tomto prípade bol analyzovaný
aj vplyv hĺbky zapustenia tohto prútu do predmetného vybratia medzi šmykovými konektormi.

Obr. 20 - Model spriahovacej lišty
s betonárskou výstužou
Po numerickej analýze boli jej výsledky porovnané s modelmi, kde bol betón aproximovaný lineárne. Potvrdil sa nárast odolnosti modifikovanej spriahovacej lišty vďaka vybratiam, no pri plne
nelineárnom modeli bol tento nárast o približne
5% nižší v porovnaní s modelom s lineárnou charakteristikou betónu, čo ale stále predstavuje nárast odolnosti o približne 20% v porovnaní s pôvodným typom lišty typu MCL.
Vplyv hĺbky zapustenia prídavného prúta výstuže bol taktiež analyzovaný, pričom boli skúmané 3 polohy tejto výstuže – na dne vybratia
a vo vzdialenosti 10 a 20 milimetrov od dna vybratia. Výsledky potvrdili nezávislosť celkovej
hodnoty odporu od polohy prídavného prúta výstuže, rozdiel je len v plastickej deformácii tejto
výstuže – čím je výstuž nižšie uložená, tým je viac
deformovaná.

Obr. 21 - Porovnanie hodnôt odolností spriahovacej lišty typu MCL – pôvodnej a modifikovanej s rôznou polohou prídavného prúta
výstuže
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Numerické simulácie taktiež preukázali, že betón vo vybratiach sa vplyvom zvyšujúcej sa pozdĺžnej deformácie začne poškodzovať a prídavný
prút sa začne plasticky deformovať. Pri vyšších
hodnotách pozdĺžnej deformácie sa taktiež začína
prejavovať vplyv nadvihnutia betónovej časti
vplyvom geometrie šmykovej lišty, čo taktiež znižuje nárast hodnoty odolnosti. To spôsobilo, že
pri 10 milimetrovej pozdĺžnej deformácii je nárast
hodnoty namiesto maximálnych 20% len 10%
v porovnaní s pôvodným tvarom lišty typu MCL,
čo ale stále predstavuje dostatočne veľký nárast
hodnoty odolnosti.
Na záver je možné tvrdiť, že touto úpravou
spriahovacej lišty typu MCL je možné dosiahnuť
významné zvýšenie hodnoty odolnosti a duktility.

Obr. 22 - Porovnanie hodnôt odolností spriahovacej lišty typu MCL – pôvodný tvar – plne
nelineárny model (zelená krivka); modifikovaný tvar – plne nelineárny model (červená
krivka); modifikovaný tvar – betónová časť
aproximovaná lineárne (žltá krivka)
Úpravy vykonané v rámci tejto štúdie je
možné implementovať aj do mnohých ďalších tvarov spriahovacích líšt a tak zvýšiť ich odolnosť.

Obr. 23 - Dva ďalšie typy spriahovacích líšt –
KrL (hore) a PZ (dole) po optimalizácie s trojuholníkovými oblasťami medzi konektormi
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Ich vplyv však môže byť odlišný vzhľadom na
usporiadanie šmykových konektorov, výšky krytia
a ostatných parametrov. Taktiež môže byť upravená geometria týchto vybratí pre zabezpečenie
rovnomerného rozloženia plastických deformácii
v lište a redukcie „hot-spots“ oblastí s koncentrovanými napätiami.
ZÁVER
V tomto príspevku je uvedená topologická optimalizácia ako spôsob zvýšenia odolnosti spriahovacích líšt. Na jeho preskúmanie bola vybraná
lišta typu MCL. Nástroj topologickej optimalizácie
v kombinácii s numerickým modelom s lineárne
aproximovaným betónom predstavuje efektívnu
metódu ako zvýšiť odolnosť aj iných prvkov v stavebníctve, nielen spriahovacích líšt.
Na základe optimalizácie bolo možné vykonať
niekoľko vylepšení geometrie lišty, pričom nie
každá možnosť zvyšuje hodnotu odolnosti, ale
môže ju aj negatívne ovplyvňovať. Modifikácia
s vybratiami medzi konektormi sa ukázala ako
účinná a môže sa použiť aj v mnohých iných typoch spriahovacích líšt. Naopak, lišta s otvormi
priamo v konektoroch má nižšiu odolnosť a duktilitu v porovnaní tvarom lišty typu MCL.
Po verifikácii úprav v plne nelineárnom modeli
sa potvrdil priaznivý vplyv vybratí na hodnotu odporu. Na zvýšenie účinku bol do nich umiestnený
prídavný prút betonárskej výstuže. Z dôvodu
krehkosti betónu a jeho nadvihnutiu vplyvom vyššej deformácie sa efekt vybratia so zvyšujúcou sa
pozdĺžnou deformáciou znižuje, no stále to prestavuje značný nárast hodnoty odolnosti.
Záverom je možné konštatovať, že úpravou
tvaru za použitia nástroja topologickej optimalizácie je možné zvýšiť parametre šmykového spojenia či iných prvkov v stavebníctve.
POĎAKOVANIE
Tento článok bol podporený Vedeckou grantovou
agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied – grant VEGA 1/0773/18 a programom
na podporu mladých výskumníkov.
ADAM PETRÍK

02/2020

Literatúra a použité zdroje:
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Seidl, G., Viefhues, E., Berthellemy, J.,
Mangering, I., Wagner, R. Lorenc, W.,
Kozuch, M., Franssen, J.-M., Janssen,
D., Ikäheimonen, J., Lundmark, D.,
Hechler, O., Popa, N. (2013), Prefabricated Enduring Composite Beams
Based On Innovative Shear Transmission (Preco-Beam), European Commision, Brussels, Belgium
Lorenc, W., Kozuch, M., Seidl, G. (2013),
Zur Grenztragfähigkeit von Verbunddübeln
mit
Klothoidenform,
Stahlbau, 82(3), 196-207
Gallwoszus, J. (2014), Zur Ermüdung von
Verbundkonstruktionen
mit
Verbunddübelleisten, Ph.D. Dissertation,
Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen, Aachen
Lechner, T. (2017), Zur Anwendung von
Verbunddübelleisten in schlanken Verbundträgern aus ultrahochfestem
Beton, Ph.D. Dissertation, Technischen
Universität München, Munich
Kozuch, M., Lorenc, W. (2019), Stress
concentration factors of shear connection by composite dowels with MCL
shape, Archives of Civil and Mechanical
Engineering, 19(1), 32-46
Dudzinski, W., Pekalski, G., Harnatkiewicz, P., Kopczynski, A., Lorenc, W., Kozuch, M., Rowinski, S. (2011), Study on
fatigue cracks in steel-concrete shear
connection with composite dowels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 11(4), 839-858
Kopp, M., Wolters, K., Classen, M., Hegger, J., Gundel, M., Gallwoszus, J.,
Heinemeyer, S., Feldmann, M. (2018),
Composite dowels as shear connectors
for composite beams – Background to
the design concept for static loading,
Journal of Constructional Steel Research, 147, 488-503
Christou, G., Ungermann, J., Hegger, J.,
Classen, M. (2020), Ermüdung von Verbunddübelleisten – experimentelle Untersuchungen, Stahlbau, 89(4), 388-398
Classen, M., Gallwoszus, J. (2015), Concrete fatigue in composite dowels,
Structural Concrete, 17(1), 63-73
31

02/2020

structures.sk

[10]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

32

Gallwoszus, J., Classen, M, Hartje, J.
(2015), Ermüdung von Verbundkonstruktionen mit Verbunddübelleisten
(lokales Tragverhalten), Beton- und
Stahlbetonbau, 110(6), 382-393
Schaumann, P., Meyer, P., Mensinger,
M., Koh, S. K. (2019), Zum
Schubtragverhalten von Verbunddübelleisten bei erhöhten Temperaturen,
Stahlbau, 88(9), 851-858
Gündel, M., Kopp, M., Feldmann, M.,
Gallwoszus, J., Hegger, J., Seidl, G.
(2014), Die Bemessung von Verbunddübelleisten nach neuer Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Stahlbau, 83(2), 112-121
Lorenc, W., Kozuch, M., Rowinski, S.
(2014), The behaviour of puzzle-shaped
composite dowels — Part I: Experimental study, Journal of Constructional
Steel Research, 101, 482-499
Harnatkiewicz, P., Kopczynski, A., Kozuch, M., Lorenc, W., Rowinski, S.
(2011), Research on fatigue cracks in
composite dowel shear connection, Engineering Failure Analysis, 18(5), 12791294
Heinemeyer, S., Gallwoszus, J., Hegger,
J. (2012), Verbundträger mit Puzzleleisten und hochfesten Werkstoffen,
Stahlbau, 81(8), 595-603
Classen, M., Hegger, J. (2017), Modelle
für
das
nichtlineare
Verformungsverhalten von Verbunddübelleisten mit Ausstanzversagen, Stahlbau,
86(6), 459-469
Classen, M. (2016), Zum Trag- und Verformungsverhalten von Verbundträgern mit Verbunddübelleisten und
großen Stegöffnungen, Ph.D. Dissertation, Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, Aachen
Heinemeyer, S. (2011), Zum Trag- und
Verformungsverhalten von Verbundträgern aus ultrahochfestem Beton mit
Verbundleisten, Ph.D. Dissertation,
Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen, Aachen
Gajda, J., Kurz, W. (2013),
Tragverhalten randnaher Betondübel
unter Längsschubbeanspruchung,
Stahlbau, 82(9), 636-642

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]
[29]

Kim, S.-H., Kim, K.-S., Park, S., Ahn, J.-H.,
Lee, M.-K. (2016), Y-type perfobond rib
shear connectors subjected to fatigue
loading on highway bridges, Journal of
Constructional Steel research, 122, 445454
Classen, M., Bielak, J., Hürth, D. (2018),
Verbunddübelleisten
mit
Betonausbruchversagen unter Zug- bzw.
Druckbeanspruchung – Teil 1: Finite-Elemente-Analyse, Beton- und Stahlbetonbau, 113(5), 348-359
Classen, M., Schmidt, P., Wieneke, K.
(2018), Verbunddübelleisten mit Betonausbruchversagen unter Zug- bzw.
Druckbeanspruchung - Teil 2: Datenbank und Bemessungsansätze, Betonund Stahlbetonbau, 113(6), 443-452
Eurocode (2005), Design of Composite
Steel and Concrete Structures. Part 1.1:
General Rules and Rules for Building,
European Committee for Standardization; Brussels, Belgium
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(2018), Stahlverbundträger mit Verbunddübelleisten in Klothoiden- und
Puzzleform, Deutsches Institut für
Bautechnik, Berlin, Germany
Rozvany, G. I. N. (2009), A critical review
of established methods of structural topology optimization, Structural and
Multidisciplinary Optimization, 37(3),
217-237
ANSYS 2019 R3 (2019), http://www.ansys.com
Topology Weight & Load Optimization
Software / ANSYS Inc. (2019), Topology
Weight & Load Optimization Software,
ANSYS Inc., Canonsburg, Pennsylvania,
U.S.A., https://www.ansys.com/products/structures/topology-optimization

Ing. Adam Petrík (*1995)
Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Interný doktorand na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave.

structures.sk

02/2020

A na lýza n os nej k onš tr ukc ie t enisov ej hal y
Strešné a obvodové konštrukcie objektov, ktoré boli postavené pred rokom
1990, už nevyhovujú súčasným požiadavkám prevádzky najmä z energetického hľadiska. Celoročná prevádzka športových objektov je nákladná ako v
zimných, tak aj v letných mesiacoch, pretože pôvodné skladby stien a striech
obsahujú zväčša tepelnoizolačné vrstvy ktoré už dávno neplnia požadovanú
funkciu. Majitelia objektov preto pristupujú k obnove obalových konštrukcií.
V tejto súvislosti je vhodná a potrebná diagnostika nosnej konštrukcie. V prípade zmeny zaťaženia je potrebné zároveň overiť, či nosná konštrukcia vyhovuje požiadavkám súčasných platných STN EN.

ÚVOD
Analýza drevenej nosnej konštrukcie tenisovej
haly bola vypracovaná v súvislosti s plánovanou
obnovou obvodového a strešného plášťa haly.
Pre účely vypracovania výpočtových modelov
bolo v prvom kroku realizované orientačné zameranie nosnej konštrukcie, keďže projektová dokumentácia nebola poskytnutá.
Na jeseň 2020 nasledovala prehliadka nosnej
konštrukcie, počas ktorej bol vizuálne skontrolovaný stav drevenej hmoty, stav prípojov a tiež
stav sekundárnych nosných konštrukcií.

Obr. 1 – Pohľad na objekt z interiéru
PRIESKUM PRE PRÍPRAVU VÝPOČTOVÉHO MODELU
Pre účely prieskumu bolo potrebné zhotoviť
sondy, aby sa dali identifikovať hlavné a sekundárne nosné prvky. Boli demontované podhľady
vo vyznačených pozíciách a demontovaný obklad

fasádneho stĺpa v mieste prípoja stĺpa na strechu
a na základ.

Obr. 2a, 2b – Určenie pozícií vybraných sond
pre prehliadku
NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Nosná konštrukcia haly je tvorená sústavou
desiatich trojkĺbových rámov z lepeného lamelového dreva. Rozpätie rámu je 43,0m, osové vzdialenosti rámov sú 5,0 m. Rámy sú vystužené sústavou priečnych oceľových vystužovadiel v každom
druhom poli. Vystužovadlá sú z kruhovej ocele v
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oblasti priečlí a z oceľových uholníkov v oblasti stĺpov. Medzi rámy sú osadené drevené väznice. Na
väzniciach je latovanie a plechová krytina. Podhľad je tvorený veľkoplošnými drevotrieskovými
doskami. Výška haly v hrebeni je 10,1m.
Prierez rámu je obdĺžnik, šírka prierezu je
215mm, výška je premenná od 640mm vo vrchole
do 1300mm v mieste zakrivenia. Predpokladaná
trieda pevnosti LLD je SA (podľa normy STN
731701 z roku 1988).
Rámy sú pripojené kĺbovo čapovými prípojmi
na železobetónové pätky.
Štítové steny sú zhotovené ako sendvičová
konštrukcia s drevenými stĺpmi z LLD v osových
vzdialenostiach 3,0m a s vodorovnými nosníkmi.
Štítová stena je opláštená zvonka dreveným obkladom a zvnútra veľkoplošnými drevotrieskovými doskami.

Obr. 4 – Detail uloženia hlavného rámu

Obr. 5 – Detail čapového prípoja

Obr. 3 – Priestorový model nosnej
konštrukcie haly
TECHNICKÝ STAV NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
Na drevenej nosnej konštrukcii rámov boli zistené trhliny vo vrcholovom spoji všetkých rámov.
Ide o mechanické poškodenie spôsobené nevhodným riešením detailu vrcholového kĺbu.
Ďalej boli identifikované viaceré výsušné trhliny v priečli aj v stĺpoch.
Prevádzkovateľ haly upozornil na netesnosť
strešného plášťa. Je možné predpokladať, že vplyvom dlhodobého zatekania strechy, mohlo dôjsť
k degradácii drevnej hmoty niektorých väzníc.
Tieto prvky budú skontrolované pri demontáži
existujúcej strešnej krytiny. V prípade, že sa ukáže
aj poškodenie hlavných drevených rámov, bude
potrebné bezodkladne kontaktovať autorov posudku.
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Obr. 6 – Štítová stena a priečne vystužovadlo

Obr. 7 – Pohľad na drevený nosník stabilizačného vystužovadla tlačeného okraja rámu
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MODEL A KONTROLNÝ STATICKÝ VÝPOČET DREVENEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE
Rámy boli modelované s premenným prierezom. Štíhle prúty vystužovadiel boli nastavené
tak, aby preberali iba ťahové osové sily. Z toho dôvodu bol vykonaný nelineárny výpočtový postup
pre elimináciu tlakových osových síl v štíhlych prvkoch.
Boli spracované tri výpočtové modely:
1. Rovinný výpočtový model pre stabilitný výpočet a určenie vzperných dĺžok.
2. Priestorový výpočtový model pre zaťažovacie
stavy stálych zaťažení, zaťaženia snehom a vetrom.
3. Priestorový výpočtový model pre zaťažovacie
stavy stálych zaťažení a úžitkového zaťaženia
podľa kategórie H.

Vzhľadom na zámer investora vymeniť strešný
plášť, a teda možnú zmenu zaťažovacích podmienok, boli statické výpočty vypracované v zmysle
platných európskych noriem STN EN, aby bolo
možné zistiť namáhania a prípadné rezervy v
odolnostiach nosných prvkov.
Kombinácie zaťažovacích stavov boli vytvorené podľa STN EN 1990 pre medzný stav únosnosti a používateľnosti (kombinácie zaťažovacích
stavov pre medzný stav únosnosti pre tzv. trvalé
a dočasné návrhové situácie a tzv. charakteristické kombinácie zaťažovacích stavov pre medzný
stav používateľnosti).

Obr. 8 – Pohľad na prípoj hlavných rámov
vo vrchole, priečna trhlina v priečli

Obr. 10 – Priama časť hlavného rámu
s premennou výškou prierezu

Obr. 9 – Detail stabilizácie hlavného rámu
Modely 2 a 3 boli ďalej rozdelené pre výpočet
okamžitých a dlhodobých priehybov hlavných
konštrukčných prvkov. Rozdiel je v nastavení deformačných parametrov kdef pre triedu použitia 1.
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STABILITNÝ VÝPOČET
Stabilitný výpočet bol spracovaný za účelom
zistenia vzperných dĺžok v rovine hlavných rámov.
Výpočet bol spracovaný pre symetrické aj nesymetrické zaťažovacie stavy. Prierez pre určenie
vzperných dĺžok bol uvažovaný v pozícii 0,65 násobku dĺžky premennej časti nosníka [5].

VNÚTORNÉ SILY A POSÚDENIA
Zo zistených namáhaní je možné konštatovať,
že drevená nosná konštrukcia vyhovuje pre súčasné zaťažovacie podmienky, avšak nemá rezervy v odolnosti pre ďalšie dodatočné zaťaženia.
Výmena strešného plášťa môže byť iba za
predpokladu zachovania súčasných zaťažovacích
podmienok. Pred realizáciou nového strešného
plášťa bude potrebné opraviť zistené poškodenia
nosnej konštrukcie.
Aplikácia dodatočných zaťažení bude možná
iba za predpokladu zosilnenia alebo doplnenia
existujúcej drevenej konštrukcie.
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ZÁVER
Analýza drevenej nosnej konštrukcie tenisovej
haly preukázala, že nosné konštrukcie sú po cca
40 rokoch v dobrom stave.
Zámerom investora je výmena strešného
plášťa, preto bol na základe zamerania spracovaný kontrolný statický výpočet za účelom zistenia namáhaní jednotlivých nosných prvkov. Kontrolný statický výpočet bol spracovaný v zmysle
súčasne platných európskych noriem STN EN.
Kontrolnými statickými výpočtami boli zistené namáhania drevených nosných prvkov a ich prípojov.
V miestach, kde nie sú splnené podmienky
platných európskych noriem STN EN, boli navrhnuté sanačné opatrenia tak, aby konštrukcia bola
užívaniaschopná počas ďalších desaťročí.
Pripomíname, že pravidelná diagnostická kontrola nosnej konštrukcie resp. všetkých častí objektu by mala byť samozrejmou súčasťou práce
správcu objektu a/alebo autorizovaných osôb.
Pravidelnou kontrolou sa dá veľmi často predchádzať vážnejším poruchám konštrukcií, čím sa znižujú náklady na ich prevádzku.

Literatúra a použité zdroje:
[1] Tenisová hala. Prieskum a kontrolný
statický výpočet drevenej nosnej
konštrukcie, K. Sógel, J. Sandanus, č.zák.
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[2] STN 731701: Navrhovanie drevených
konštrukcií, 1988
[3] STN EN 1995-1-1: Navrhovanie drevených
konštrukcií, 2008
[4] STN ISO 13 822: Zásady navrhovania
konštrukcií, Hodnotenie existujúcich
konštrukcií, 2012
[5] Andrej Albert: Bautabellen fuer Ingenieure, Bundesanzeiger Verlag, 2018
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Posúd en ie t ec h nick ého st avu nos nej k on št r uk c ie r od in ného d om u
Predmetom príspevku je posúdenie celkového technického stavu jestvujúcej
nosnej konštrukcie rodinného domu a porovnanie skutočného konštrukčného vyhotovenia nosnej konštrukcie objektu vzhľadom na jestvujúcu projektovú dokumentáciu. Posudok technického stavu bol iniciovaný majiteľom
rodinného domu vzhľadom na vyskytujúce sa poruchy nosných aj nenosných
konštrukcií (viditeľné deformácie strešnej konštrukcie a trhliny v murive).

STRUČNÝ POPIS OBJEKTU
Objekt je jednopodlažný rodinný dom typu
bungalow so šikmou sedlovou strechou. Dom nie
je podpivničený. Vonkajšie pôdorysné rozmery
objektu sú 12,20m x 8,50m. V prednej časti objektu sa nachádza hlavný vstup a parkovacie státie pre 2 automobily. V zadnej časti objektu je po
celej dĺžke situovaná prekrytá terasa. Výstavba
rodinného domu prebehla v roku 2007 – 2008.
Posúdenie technického stavu konštrukcie rodinného domu bolo iniciované majiteľom v roku
2014 vzhľadom na jestvujúce a opakujúce sa poruchy konštrukcií. Keďže majiteľ nadobudol rodinný dom ako novostavbu, vznikol spor s pôvodným vlastníkom a tiež realizátorom (v jednej
osobe) ohľadom závažnosti porúch konštrukcie,
miery zavinenia, prebratí zodpovednosti, nutnom
rozsahu, spôsobe a financovaní sanácie konštrukcie.
VÝSLEDKY OBHLIADKY
Pri obhliadke konštrukcie bola vykonaná vizuálna vstupná diagnostika jestvujúcich porúch nosných aj nenosných častí konštrukcie (rozsah,
množstvo, typ a charakter poruchy) a boli analyzované pravdepodobné príčiny vzniku nájdených
porúch. Ďalej sa pri obhliadke overovalo skutočné
konštrukčné vyhotovenie nosnej konštrukcie objektu vzhľadom na jestvujúcu projektovú dokumentáciu.
Pri vizuálnej diagnostike konštrukcie boli zistené viaceré poruchy a nedostatky. Vzhľadom na

ich rozsah, množstvo a charakter je možné rozdeliť poruchy do niekoľkých skupín:
 poruchy strešnej konštrukcie a krovu,
 trhliny vo vnútorných stenách a sadrokartónových podhľadoch,
 poruchy prekrytia terasy,
 nedostatky vzhľadom na jestvujúcu projektovú dokumentáciu.
Poruchy strešnej konštrukcie a krovu:
Strešná konštrukcia nad celým pôdorysom objektu je vyhotovená ako drevený krov sedlového
tvaru so sklonom strešnej roviny 25°. Po stranách
objektu je strešná konštrukcia ukončená štítovými stenami a nad hlavným vstupom do objektu
je zrealizovaný sedlový vikier.

Obr. 1 – Viditeľný priehyb a trhliny na krokve
Pri obhliadke podkrovného priestoru boli spozorované výrazné zvislé deformácie krokiev streš-
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nej konštrukcie a na viacerých prvkoch sa objavujú značné, pravdepodobne výsušné, trhliny. Na
prvky dreveného záklopu stropnej konštrukcie je
použité rezivo s nedostatočnou kvalitou, pretože
na viacerých miestach debnenia sa nachádzajú
zvyšky kôry a prvky majú nepravidelný tvar prierezu. Rovnako sa nachádzajú zvyšky kôry aj na
niektorých krokvách. Pomúrnica na strane terasy
je viditeľne pozdĺžne v osi natočená smerom od
hrebeňa strešnej konštrukcie k jej odkvapu. Prípoje prvkov strešnej konštrukcie (krokva, klieština a pomúrnica) sú vyhotovené pomerne neodborne a vzhľadom na zamýšľaný statický systém
krovu (pozri ďalej) nesprávne. V konštrukcii krovu
sa nenachádza žiadny výstužný systém na účinky
horizontálneho zaťaženia a na zabezpečenie celkového tvaru, resp. stability strešnej konštrukcie.
Rozmery prvkov strešnej konštrukcie na základe skutočného merania:
 krokva 75/150mm,
 klieština 2*50/160mm.

Obr. 2 – Rezivo nepravidelného prierezu,
zbytky kôry (krokva)

Obr. 3 – Rezivo nepravidelného prierezu,
zbytky kôry (debnenie stropu)
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Poruchy murovaných konštrukcií a sadrokartónových podhľadov:
Zvislé nosné konštrukcie objektu sú vyhotovené ako murované. Na celej pôdorysnej ploche
stropnej konštrukcie je zrealizovaný sadrokartónový podhľad.

Obr. 3 – Ukončenie štítovej steny
Pri obhliadke zvislých nosných (aj nenosných)
konštrukcií boli spozorované vertikálne trhliny v
priečnych stenách. Tieto trhliny prebiehajú takmer po celej výške steny, nachádzajú sa na obidvoch povrchoch a zväčšujú svoju šírku (roztvárajú sa) smerom k stropnej konštrukcii. Majú pomerne priamu líniu a pravdepodobne nesledujú
škáru medzi jednotlivými tvarovkami (tehlami).
Trhliny sú situované v blízkosti napojenia priečnej
steny a obvodového muriva, na strane terasy. Pri
obhliadke bola meraním orientačne určená
hrúbka porušených vnútorných stien 150mm.
Trhliny v sadrokartónových podhľadoch boli
spozorované výlučne v mieste styku podhľadu s
obvodovými a vnútornými stenami. V prevažnej
miere sa vyskytujú na rovnakej strane objektu ako
trhliny vo zvislých konštrukciách. V ploche podhľadov neboli spozorované trhliny ani nadmerné
deformácie.
Poruchy prekrytia terasy:
Prestrešenie terasy šikmou pultovou strechou
po celej dĺžke nadväzuje na strešnú konštrukciu
objektu. Pri obhliadke konštrukcie bolo spozorované, že konštrukcia prekrytia terasy je zhotovená pomerne geometricky nepresne, čo sa prejavuje predovšetkým nerovnakou úrovňou hrany
odkvapu a rozdielnymi výškami výplní zasklených
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stien zmeraných na okrajoch rodinného domu,
resp. terasy.
Nedostatky vzhľadom na jestvujúcu projektovú
dokumentáciu:
Pri obhliadke konštrukcie rodinného domu
boli zistené závažné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s jestvujúcou projektovou dokumentáciou
(ďalej PD).
Zvislé nosné konštrukcie rodinného domu
podľa jestvujúcej PD boli navrhnuté ako obvodové murivo hrúbky 380mm a vnútorné nosné
murivo hrúbky 250mm. Vnútorné nosné murivo
hrúbky 250mm bolo v skutočnej konštrukcii nahradené nenosnými priečkami hrúbky cca.
150mm.
Vodorovná nosná konštrukcia stropu bola
podľa jestvujúcej PD navrhnutá ako montovaný
keramický strop s nadbetonávkou o celkovej
hrúbke 230mm. Montovaný keramický strop s
nadbetonávkou bol v skutočnej konštrukcii nahradený dreveným trámovým stropom so sadrokartónovým podhľadom a dreveným záklopom.
Strešná konštrukcia bola podľa jestvujćej PD
navrhnutá ako hambálková sústava, vodorovne
neposuvne uložená na zvýšené železobetónové
vence podkrovia spojené so stropnou konštrukciou systémom železobetónových stĺpov. Dimenzie hlavných nosných prvkov krovu v jestujúcej PD
boli navrhnuté 75/180mm (krokvy) a
2*50/180mm+50/75mm (klieštiny s priebežnou
vložkou). Vystuženie strešnej konštrukcie na
účinky vodorovného zaťaženia bolo navrhnuté
systémom diagonálnych prvkov rozmeru
38/150mm. Dimenzie hlavných nosných prvkov
krovu boli v skutočnej konštrukcii nahradené prvkami 75/150mm (krokva) a 2*50/160mm (klieština bez vložky) a strešné vystuženie sa v konštrukcii nenachádzalo. Rovnako sa v konštrukcii
nenachádzali ani zvýšené železobetónové vence
podkrovia previazané s montovaným keramickým
stropom. Vyhotovenie detailov prípojov prvkov
strešnej konštrukcie (krokva vs pomúrnica, pomúrnica vs železobetónový veniec) nezodpovedalo konštrukčným detailom uvedeným v jestvujúcej PD a nezodpovedalo ani predpokladom
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správneho statické pôsobenia hámbálkovej konštrukcie (vodorovne neposuvné podopretie
krokiev).
ANALÝZA PRÍČIN VZNIKNUTÝCH PORÚCH
Z vykonanej obhliadky objektu a z poskytnutej
projektovej dokumentácie boli formulované tieto
pravdepodobné príčiny vzniku porúch stavebnej
konštrukcie:
 nedostatočná tuhosť a odolnosť nosnej
konštrukcie vzhľadom na horizontálne
účinky od zaťaženia hambálkovou konštrukciou krovu, ktorá sa prejavila trhlinami vo vnútorných stenách; táto skutočnosť je výsledkom kombinácie 2 hlavných
faktorov, t.j. absencia tuhej stropnej konštrukcie keramického stropu s nadbetonávkou a nahradenie vnútorných priečne
orientovaných nosných (tzv. výstužných)
stien nenosnými priečkami,
 nedostatočná tuhosť a odolnosť strešnej
konštrukcie vzhľadom na zamýšľané a
skutočne zrealizované statické pôsobenie
konštrukcie krovu, ktorá sa prejavila nadmernou deformáciou krokiev a pozdĺžnym natočením (naklonením) pomúrnice;
táto skutočnosť je výsledkom kombinácie
2 hlavných faktorov, t.j. nesprávne riešenie detailov prípojov a zníženie dimenzie
hlavných prvkov strešnej konštrukcie
(krokva, klieština).
STATICKÝ VÝPOČET
Vzhľadom na jestvujúci stav bol vypracovaný
kontrolný statický prepočet strešnej konštrukcie.
V statickom výpočte boli zohľadnené výsledky
diagnostickej prehliadky a s ohľadom na statické
pôsobenie strešnej konštrukcie boli overené 2
modely pôsobenia konštrukcie:
 model 1 = hambálková konštrukcia s neposuvným podopretím na obvodovom
murive,
 model 2 = nepravá hambálková konštrukcia s posuvným podopretím na obvodovom murive.
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Zaťaženie konštrukcie a kombinácie jednotlivých zaťažovacích účinkov boli zostavené na základe STN EN 1990 (Zásady navrhovania konštrukcií) a STN EN 1991 (Zaťaženia konštrukcií).
Napätostné a deformačné správanie konštrukcie bolo analyzované pomocou výpočtu MKP.
Drevené konštrukcie boli posúdené na základe
Medzného stavu únosnosti a Medzného stavu použiteľnosti v zmysle STN EN 1995 – Navrhovanie
drevených konštrukcií.
Pevnostná trieda reziva bola v statickom výpočte uvažovaná ako C22, pôvodne bola podľa
STN projektovaná S1.

poje strešnej konštrukcie vzhľadom na horizontálne reakcie v podperách (prípoj krokvy na pomúrnicu a prípoj pomúrnice na žb. veniec) nevyhovovali. Rovnako nevyhovoval na účinky vodorovného zaťaženia (na horizontálne rozpätie cca.
12,20m) ani železobetónový veniec. Konštrukcia
preto ako celok NEVYHOVOVALA.
Model 2 - boli zohľadnené nedostatočné odolnosti prípojov a železobetónového venca na
účinky vodorovného zaťaženia. Stabilitu konštrukcie zabezpečovala klieština vo funkcii ťahadla. Na základe výsledkov kontrolného statického výpočtu možno konštatovať, že dimenzia
krokvy pre takúto statickú schému nevyhovovala
(výrazné namáhanie ohybovým momentom vplyvom ťahovej sily v klieštine) a strešná konštrukcia
vykazovala značné deformácie. Konštrukcia preto
ako celok NEVYHOVOVALA.

Obr. 4 – Porovnanie ohybových momentov,
model 1 a model 2
Obr. 6 – Porovnanie reakcií,
model 1 a model 2

Obr. 5 – Porovnanie deformácií,
model 1 a model 2
VÝSLEDKY STATICKÉHO VÝPOČTU
Model 1 - na základe výsledkov kontrolného
statického výpočtu je možné konštatovať, že použité dimenzie drevených prvkov vyhovovali. Pri-
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NÁVRH SANÁCIE, REKONŠTRUKCIA
Rekonštrukcia strešnej konštrukcie rodinného
domu sa uskutočnila v dvoch etapách. V prvej
etape sa odstránila existujúca konštrukcia krovu a
v druhej etape sa uskutočnila výstavba novonavrhovanej konštrukcie krovu.
Vzhľadom na pôvodný rozsah prác bolo plánované vybudovanie železobetónového venca prierezu 380/200mm iba na hornom okraji štítových
stien, avšak na základe výsledkov obhliadky konštrukcie rodinného domu (po odstránení pôvodnej strešnej konštrukcie a vyhotovení kontrolnej
sondy do jestvujúceho železobetónového venca v
rovine stropu) sa zistilo, že jestvujúci veniec prav-
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depodobne nespĺňa základné konštrukčné požiadavky na množstvo a rozmiestnenie výstuže v železobetónových prvkoch pre porovnateľné konštrukcie. V mieste kontrolnej sondy pri vyšrámovaní betónu boli cca. v hĺbke 100mm-120mm odhalené iba 2 pozdĺžne výstužné prúty ø10.
Vzhľadom na tieto skutočnosti a jestvujúce poruchy objektu bolo navrhnuté vybudovanie nových výstužných vencov v rovine stropu prierezu
380/200mm (obvodové steny) a prierezu
200/200mm (vnútorná deliaca priečka).
Nosná konštrukcia strechy bola navrhnutá ako
drevený väzníkový krov sedlového tvaru ukončený štítovými stenami. Väzníky so styčníkmi s
prelisovanými hrotmi budú vyhotovené u dodávateľa a na stavenisko budú privezené ako hotové
nosné prvky. Drevené väzníky budú kotvené na
hornú hranu nosných stien pomocou oceľových
kotevných prvkov.

02/2020

ZÁVER
Na základe výsledkov diagnostickej prehliadky
bolo možné konštatovať, že boli spozorované výrazné deformácie krokiev, objavili sa výsušné trhliny, na prvky debnenia stropu bolo použité rezivo
s nedostatočnou kvalitou, prvky mali nepravidelný tvar so zvyškami kôry, pomúrnica bola viditeľne pozdĺžne v osi natočená. Prípoje prvkov
strešnej konštrukcie boli vyhotovené neodborne
a vzhľadom na zamýšľaný statický systém krovu
nesprávne. V konštrukcii krovu sa nenachádzal
žiadny výstužný systém a konštrukcia prekrytia
terasy bola zhotovená pomerne výškovo geometricky nepresne.
V priečnych stenách sa nachádzali v blízkosti
napojenia priečnej steny a obvodového muriva
vertikálne trhliny. Trhliny v sadrokartónových
podhľadoch boli spozorované v mieste styku podhľadu s obvodovými a vnútornými stenami.

Obr. 7 – Navrhnuté riešenie strešnej konštrukcie, rez
Priestorová tuhosť strešnej konštrukcie je zabezpečená sústavou strešných vystužovadiel a celoplošným vystužením doskami OSB 3. Priehradové vystužovadlá budú umiestenené v strešnej
rovine a sú pripájané medzi pásy priehradových
väzníkov. Priestorové spolupôsobenie a stabilita
väzníkov pri montáži bude zabezpečená pozdĺžnym vystužovadlom v rovine diagonál. Prvky vystužovadla budú pripájané na diagonály väzníkov
uprostred rozpätia a vytvárajú výstužné kríže minimálne cez 2 polia väzníkov.
Celoplošné debnenie doskami OSB 3 je umiestnené na spodných pásoch väzníkov tak, aby vytváralo tuhú rovinu v úrovni stropov.

Pri obhliadke konštrukcie rodinného domu
boli zistené závažné skutočnosti, ktoré sú v rozpore s jestvujúcou projektovou dokumentáciou.
Za hlavnú príčinu vzniknutých porúch konštrukcie
rodinného domu možno považovať predovšetkým skutočnosť, že nebola dodržaná príslušná
projektová dokumentácia spracovaná autorizovanými projektantmi a pri výstavbe konštrukcie boli
zapracované neodborné zásahy do nosného systému.
Na základe výsledkov kontrolného statického
výpočtu bolo nutné konštatovať, že strešná konštrukcia vykazovala zo statického hľadiska významné nedostatky a preto NEVYHOVOVALA.
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Vzhľadom na výsledky kontrolného statického výpočtu bolo nutné jestvujúci stav strešnej konštrukcie považovať za HAVARIJNÝ a preto boli navrhnuté neodkladné nutné konštrukčné úpravy
nosnej konštrukcie tak, aby bola zabezpečená
spoľahlivosť všetkých nosných konštrukcií.
Vzhľadom na príčiny a charakter porúch konštrukcie je pravdepodobné, že sa v konštrukcii
síce nachádzali už v dobe nadobudnutia nehnuteľnosti, avšak tieto nemohli byť identifikované
osobou bez príslušného technického vzdelania v
danom odbore (statika konštrukcií). Súčasný majiteľ teda nadobudol rodinný dom v dobrej viere,
že technický stav konštrukcie je primeraný vzhľadom na vek a technické vyhotovenie deklarované
v pôvodnej technickej dokumentácii, pričom jednoznačne je miera zavinenia a zodpovednosti za
vzniknutý stav na strane pôvodného majiteľa (a
súčasne realizátora), pretože zhotovil konštrukciu
v rozpore s autorizovanou projektovou dokumentáciou a použil neodborné riešenia, pravdepodobne s cieľom znížiť celkové náklady na zhotovenie rodinného domu.

Literatúra a použité zdroje:
[1] Posúdenie technického stavu nosnej
konštrukcie rodinného domu, structureSS, s.r.o., 12/2014
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Ing. Miloš Slivanský, PhD. (*1980)
Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Pôsobí na Katedre kovových a drevených konštrukcií. Je autorizovaným inžinierom SKSI pre
statiku stavieb.
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S tat ick é p os úd enie lan ov ej s tr ešnej k on št r uk c ie kul tú rneh o c entr a PA NOR EX v Nov ej
Du b nici
Predmetom kontrolného statického posudku strešnej konštrukcie objektu je
overenie spoľahlivosti nosných lán lanovej strechy (jednak vzhľadom na plánované zateplenie strešného plášťa a jednak vzhľadom na výsledky vykonanej diagnostickej prehliadky a zistené nedostatky).

ÚVOD
Vizuálna kontrola strešnej konštrukcie bola vykonaná z bežne dostupných komunikačných prvkov (osvetľovacia lávka a schodiská) a boli definované požiadavky na geodetické merania, ktoré
boli neskôr použité pri vytváraní výpočtového
modelu strešnej konštrukcie.
Diagnostickú prehliadku za účelom posúdenia
technického stavu jestvujúcej konštrukcie a doplnenia podkladov pre účely vypracovanej statickej
analýzy vykonal TSÚS Bratislava, pobočka Žilina.
TECHNICKÉ PODKLADY
K nosnej konštrukcii objektu kina Panorex poskytol objednávateľ posudku podklady, ktoré pozostávali z častí pôvodnej projektovej dokumentácie. Išlo predovšetkým o dokumentáciu Architektonicky-stavebného riešenia a niekoľko podkladov týkajúcich sa statického riešenia strešnej
lanovej konštrukcie. Vzhľadom na typ konštrukcie
a dostupné údaje boli tieto informácie neúplné,
nakoľko nebolo možné jednoznačne definovať
geometriu lanovej strechy a eventuálne predpätie jednotlivých lanových prvkov.
KONŠTRUKCIA STRECHY
Nosná konštrukcia strechy kina je lanová konštrukcia zhotovená podľa Vzorového projektu 550
v KPÚ Bratislava v roku 1963. Autorský kolektív
viedol Ing. Josef Poštulka. V tomto období bolo
postavených na celom území vtedajšej ČSSR viacero takýchto striech. Strecha kina v Novej Dubnici je jednou z mála zachovaných konštrukcií
tohto typu.

Strecha má pôdorys rovnostranného trojuholníka so zakrivenými stranami. Najväčší vonkajší
rozmer strechy je 31,85m. Obvodové murované
steny hrúbky 500mm sú ukončené mohutným železobetónovým vencom pôdorysnej šírky cca.
2000mm. Výška prierezu venca je cca. 1000 1200mm a v priečnom reze má veniec tvar kosodĺžnika. Vo všetkých troch rohoch je veniec pôdorysne rozšírený na 3350mm. Veniec je zakrivený v
dvoch smeroch - pôdorysne a výškovo.
Do venca sú ukotvené oceľové laná. Na základe dostupných podkladov sú na strešnej konštrukcii použité jednopramenné vinuté laná otvorenej konštrukcie s priemerom 18mm. Laná sú
ukončené kotevnými koncovkami so zálievkou,
koncovky sú umiestnené z vonkajšej strany venca
a sú dodatočne prekryté monolitickou dobetonávkou. Vo venci lano prebieha v oceľovej kruhovej rúrke TRo102/15mm a do interiéru sály vstupuje už iba lano. Prechod medzi oceľovou rúrkou
a stenou interiéru je pravdepodobne uzavretý
omietkou.
Lanová strecha má tvar podobný hyperboloického paraboloidu. Tento tvar je dosiahnutý použitím troch lanových sústav, ktoré sú vzájomne v
mieste kríženia jednotlivých lán spojené a vytvárajú tak lanovú sieť s viacnásobnou krivosťou.
Osová vzdialenosť lán v každej z troch sústav je
1,00m a jednotlivé laná sú pôdorysne rovnobežné
so základňami trojuholníka definujúceho pôdorysný tvar objektu. Teoreticky je tak v strešnej
konštrukcii pôdorysne vytvorená pravidelná lanová sieť v tvare rovnostranných trojuholníkov.
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Do jedného železobetónového venca sú vždy kotvené iba dve lanové sústavy (tretiu sústavu, by
vzhľadom na jej rovnobežný smer nebolo možné
kotviť). V týchto častiach (nepokrytých 3. vrstvou
lanovej sústavy) sú vzhľadom na podopretie ostatných vrstiev strešného plášťa doplnené vložené oceľové tyče (pravdepodobne z prútov betonárskej výstuže). Celkovo sa na strešej konštrukcii
nachádza 69ks nosných lán (23ks v každej lanovej
sústave, resp. vrstve).

Na strešnej konštrukcii sa okrem strešných
vrstiev nachádza podvesený podhľad a osvetlenie. Podrobnosti týchto konštrukcií sa v dostupných podkladoch nenachádzali.
VÝSLEDKY DIAGNOSTICKEJ PREHLIADKY
Diagnostickú prehliadku vypracoval TSÚS Bratislava, pobočka Žilina. Podľa výsledkov prehliadky sú laná najmä v podpernej oblasti a v
mieste zatekania strešného plášťa napadnuté ko-

Obr. 1 – Pôdorys strechy
Vrstvy strešnej konštrukcie sú uložené na lanovú sieť. Ako roznášacia vrstva je použitá oceľová sieťovina, ktorá tvorí nosný podklad pre
ďalšie strešné vrstvy: sklenenú tkaninu, tepelnú
izoláciu, heraklit, cementový poter a asfaltovú
krytinu. V roku 2015 bola osadená nová strešná
krytina - pásy mPVC.
Predbežná geometria lanovej konštrukcie (ďalej použitá v statickej analýze) bola odhadnutá na
základe geodetického zamerania vybraných bodov konštrukcie v interiéri objektu. Podľa meraní
boli rovnako určené aj hodnoty vertikálnych vzopätí oblúkov železobetónových vencov meraných
v miestach vyústenia lán. Pôdorysne bola konštrukcia modelovaná na základe dostupných údajov čerpaných z pôvodnej projektovej dokumentácie.
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róziou, pričom odhadované korózne úbytky prierezu lana sú maximálne 10 % z plochy lán. Tieto
výsledky sú zohľadnené v statickom výpočte.

Obr. 2 - Lanová sieť a podhľad
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Obr. 3 - Trojuholníková sieť z troch sústav
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STATICKÝ VÝPOČET
Kontrolný statický výpočet strešnej konštrukcie objektu zohľadňuje idealizovaný stav konštrukcie podľa dostupných podkladov a vykonaných meraní. Statická analýza konštrukcie bola zameraná na overenie spoľahlivosti hlavných nosných lán. Posúdenie iných prvkov alebo detailov
prípojov nebolo predmetom tohto posudku.
Pri statickej analýze konštrukcie bola použitá
Metóda Konečných Prvkov (MKP). Na základe idealizovanej geometrie nosnej konštrukcie boli zostavené priestorové 3d modely. Pri analýze bol použitý nelineárny výpočet (nelinearita lanových
prvkov a geometrická nelinearita). Vzhľadom na
statické pôsobenie sú v konštrukcii modelované
všetky prípoje lanových prvkov ako kĺbove spoje
a samotné lano je do výpočtu zavedené ako
ohybné vlákno bez významnej ohybovej tuhosti.

Obr. 4 - Uzol v mieste zakrivenia ŽB venca
a kruhová tyč (označená šípkou)

Obr. 7 – Výpočtový model

Obr. 5 - Vyústenie lana zo ŽB venca v interiéri,
lano opreté o hranu oceľovej rúrky

Obr. 6 - Korózia lana v mieste zatekania

Výsledný model lanovej siete je vytvorený tak,
že jednotlivé lanové sústavy sú modelované vo
vrstvách a križovanie (spojenie) jednotlivých lanových sústav v uzloch siete zabezpečuje krátky
kontaktný prvok (prút) umožňujúci čiastočný
pružný preklz lana v danom uzle v smere príslušnej lanovej sústavy. Zaťaženie konštrukcie je na
jednotlivé prúty (laná) aplikované ako líniové zaťaženie.
Podľa dostupnej projektovej dokumentácie a
geodetického merania boli určené teoretické
hodnoty previsov vybraných nosných lán a vertikálne vzopätia oblúkov železobetónových vencov.
Je potrebné poznamenať, že vzhľadom na početnosť (a realizovateľnosť) geodetických meraní,
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konštrukčné vyhotovenie a celkový tvar konštrukcie lanovej siete s viacnásobnou krivosťou, bol výsledný tvar konštrukcie (použitý vo výpočtovom
modeli) extrapolovaný na základe viacerých ite
račných cyklov tak, aby rámcovo tvar zodpovedal meraným hodnotám, nevznikali na konštrukcii
miesta bez možnosti odvodnenia a celkovo boli
splnené tvarové predpoklady pre použitú lanovú
sieť. Vertikálne vzopätie oblúkov železobetónových vencov merané v mieste zaústenia lán v interiéri bolo pre potreby modelovania uvažované
s hodnotami 1,5m pre stred oblúka, 0,85m a 1,3m
v šestinách dĺžky oblúka.

Obr. 8 – Výpočtový model, križovanie
a kontakt lán v uzle
Okrem určitej tvarovej neurčitosti použitého
výpočtového modelu a reálnej strešnej konštrukcie vstupuje do statického výpočtu aj pomerne
veľká neurčitosť vyplývajúca z úrovne počiatočného predpätia lanovej siete.

strešnej konštrukcie pomerne plochý s malými
vzopätiami a prevismi. Vertikálne zaťaženie v
smere gravitácie v prvkoch s konkávnou krivosťou
bez predpätia indukuje tlakové normálové sily,
ktoré samotné laná nie sú schopné zo svojej povahy spoľahlivo staticky prenášať. Úroveň predpätia (resp. napätia) jestvujúcej lanovej siete nebola pri diagnostike alebo iných meraniach žiadnym spôsobom overovaná a tento údaj nebol
uvedený ani v poskytnutých podkladoch. Pre potreby statickej analýzy bola preto úroveň počiatočného predpätia jednotlivých lán určená vo viacerých iteračných cykloch tak, aby pri žiadnej návrhovej (výpočtovej) kombinácii zaťažení nedochádzalo k namáhaniu nosných lán tlakovými silami a riešenie výpočtu v použitom riešiči MKP
spoľahlivo konvergovalo. Predpätie (skrátenie
prvkov) bolo na lanové prvky zadávané vo výpočtovom programe prostredníctvom zápornej teploty a výsledná úroveň predpätia bola odladená v
kombináciách ako násobok základnej zadanej
úrovne zaťaženia zápornou teplotou (súčiniteľ zaťaženia v príslušnej kombinácii).
Pevnostná trieda použitých materiálov (oceľ,
betón) pri obhliadke nebola overovaná. Pre potreby kontrolného statického výpočtu bola pri lanových prvkoch uvažovaná medza pevnosti tvoriacich drôtov 1370MPa a pri železobetónových
prvkoch bola uvažovaná pevnostná trieda betónu
B170.

Obr. 9 – Výpočtový model, bočný pohľad
Vzhľadom na tvar strešnej konštrukcie a navrhnutú lanovú sieť nie je možné statické fungovanie jednotlivých lán bez počiatočného predpätia, nakoľko sa v systéme lán nachádzajú takmer
priame prvky a prvky s konvexnou (visutou), ale aj
s konkávnou (vypuklou) krivosťou. Celkovo je tvar
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Zaťaženie konštrukcie a kombinácie jednotlivých zaťažovacích účinkov boli zostavené na základe STN 73 0035 (Zaťaženie stavebných konštrukcií). Keďže zaťaženie vetrom predstavuje sanie - teda odľahčenie strešnej konštrukcie, pri porovnaní s tiažou strešného plášťa nespôsobí
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zmenu v statickej funkcii lanovej siete a preto
toto zaťaženie nebolo ďalej zavedené do statického výpočtu.
VÝSLEDKY STATICKÉHO VÝPOČTU
Z výsledkov vykonanej statickej analýzy vyplýva, že veľkosť predpätia veľmi významne
ovplyvňuje tuhosť konštrukcie lanovej strechy a
tiež výsledné namáhanie jednotlivých nosných
lán, pričom konštrukcia sa správa pri výpočte
veľmi výrazne geometricky nelineárne. Skutočná
hodnota predpätia vnesená do jestvujúcej konštrukcie pri jej realizácii však nie je známa.
Pri statickej analýze boli zostavené nasledujúce kombinácie zaťažovacích stavov:
NC1_MSU: Výpočtová kombinácia, namáhanie
konštrukcie od účinkov vlastnej tiaže a stáleho zaťaženia, úroveň predpätia zodpovedajúca vlastnej tiaži a stálemu zaťaženiu;
NC2_MSU: Výpočtová kombinácia, namáhanie
konštrukcie od účinkov vlastnej tiaže a stáleho zaťaženia, úroveň predpätia zodpovedajúca vlastnej tiaži, stálemu zaťaženiu a snehu;
NC3_MSU: Výpočtová kombinácia, namáhanie
konštrukcie od účinkov vlastnej tiaže, stáleho zaťaženia a snehu, úroveň predpätia zodpovedajúca
vlastnej tiaži, stálemu zaťaženiu a snehu;
NC1_MSP, NC2_MSP a NC3_MSP: Normové kombinácie, kombinácie jednotlivých zaťažovacích
účinkov a predpätia sú zostavené podobne ako v
prípade kombinácii MSU (pozri vyššie).

Obr. 10 – Osové sily na lanovej konštrukcii
červená farba – najväčšie ťahové sily
modrá farba – najmenšie ťahové sily

Obr. 11 – Vertikálne def. na lanovej konštrukcii
fialová farba – najväčšie deformácie v smere
gravitácie
Oceľové nosné laná strešnej konštrukcie boli
posúdené v zmysle ON 73 1407 (Navrhování lanových konstrukčních prvku). Najväčšia návrhová
osová sila v nosnom lane je Nd = 162,0kN (kombinácia NC3_MSU). Návrhová osová sila bez zaťaženia snehom na strešnej konštrukcii je Nd =
111,4kN (kombinácia NC1_MSU) a Nd = 149,3kN
(kombinácia NC2_MSU).
Ako nosné laná sú v hlavnej strešnej konštrukcii použité pravdepodobne jednopramenné vinuté otvorené laná priemeru d = 18mm s predpokladanou
menovitou
pevnosťou
drôtov
1370MPa.
Na základe výsledkov kontrolného statického
posudku strešnej konštrukcie kina Panorex je
možné uviesť tieto závery a dosiahnuté teoretické
výsledky interpretovať takto:
 využitie najviac namáhaného lana na
MSÚ a je cca. 101%, nosné lano teoreticky nevyhovuje, je možné však predpokladať, že vzhľadom na viacnásobné kríženie lanových sústav by poškodenie
(pretrhnutie) jedného lana nepredstavovalo totálny kolaps celej strešnej konštrukcie,
 vo vzťahu k výsledkom vykonanej diagnostickej prehliadky a bližšie nešpecifikovanej korózie nosných lán v priestore kotvenia (odhadované oslabenie prierezovej
plochy maximálne do 10%) by toto predstavovalo zvýšenie využitia najviac namáhaného lana pri MSÚ na cca. 112%,
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pri obhliadke konštrukcie bolo spozorované, že niektoré laná pravdepodobne
neprechádzajú železobetónovým vencom, resp. oceľovou rúrkou voľne, ale dochádza ku ich opretiu o hranu oceľovej
rúrky a lokálnemu zalomeniu (obr. 6). Takýto detail vedenia lana je nevhodný, nakoľko dochádza k prídavnému namáhaniu drôtov a dokonca v prípade rozkmitu
napätí môže vznikať únavové poškodenie
jednotlivých drôtov lana. Vyššie uvedené
teoretické miery využitia nosného lana
nezohľadňujú tento prídavný faktor,
vo vzťahu k plánovanej rekonštrukcii
strešného plášťa (zateplenie zodpovedajúce priťaženiu cca. 20kg/m2) je možné
na základe porovnania výsledkov jednotlivých kombinácii NC2_MSU a NC3_MSU
predpokladať, že toto priťaženie by predstavovalo iba zanedbateľné zvýšenie namáhania lanovej siete, pretože konštrukcia sa správa výrazne geometricky nelineárne a oveľa významnejším zaťažením je
miera predpätia jednotlivých lán (v skutočnosti neznáma, resp. neurčitá),
pomerná zložka deformácie od premenných zaťažení dosahuje hodnotu cca. 3040mm (podľa polohy a dĺžky posudzovaného lana), vzhľadom na prevádzkové požiadavky konštrukcie, možno predpokladať, že konštrukcia nie je citlivá na deformácie a konštrukcia na MSP vyhovuje.

ZÁVER
V rámci zníženia energetickej náročnosti je
plánované pridať na strechu tepelnú striekanú
izoláciu (PUR penu) hrúbky 250mm a strešnú fóliu. Pridané zaťaženie má hodnotu 0,175kN/m2.
Z výsledkov vypracovanej statickej analýzy vyplýva, že lanová konštrukcia strechy kina Panorex
(tak ako bola zrealizovaná) nemá v súčasnej dobe
pravdepodobne významnejšiu rezervu v odolnosti. K tomuto faktu navyše prispievajú aj ďalšie
faktory zistené pri diagnostike a obhliadke konštrukcie, medzi ktoré patria predovšetkým podrobnejšie nešpecifikovaná korózia nosných lán a
tiež nevhodné opretie lán o hranu oceľovej rúrky
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v mieste kotvenia. Obidva faktory môžu významne ovplyvňovať výslednú spoľahlivosť konštrukcie, navyše v čase môžu mať tieto nedostatky progresívny charakter (či korózia, či možné
únavové poškodenia drôtov lana).
Vzhľadom na tieto skutočnosti preto odporúčame ďalšie priťažovanie strešnej konštrukcie len
vo veľmi obmedzenom rozsahu. Priťaženie zodpovedajúce rekonštrukcii strešného plášťa cca.
20kg/m2 je preto z pohľadu výsledkov statického
výpočtu len podmienečne akcepovateľné. V prípade prebiehajúcej rekonštrukcie by bolo vhodné
čiastočne strešnú konštrukciu odľahčiť, napr. demontážou vnútorných podhľadov, revíziou osvetľovacích telies a pod.
S cieľom zvýšenia podrobnosti technických
podkladov pre účel presnejšieho teoretického posudzovania spoľahlivosti konštrukcie (v budúcnosti) autori odporúčali doplnenie predovšetkým
nižšie uvedených charakteristických údajov konštrukcie:
 podrobné geodetické a geometrické zameranie nosnej konštrukcie,
 overenie dimenzie a pevnostnej triedy
nosných lán hlavnej strešnej konštrukcie
meraním,
 overenie tiaže skutočnej skladby strešnej
konštrukcie,
 podrobné stanovenie prídavných zaťažení strešnej konštrukcie vplyvom osadenia technologických a obslužných konštrukcií (podhľad, osvetlenie prípadne vedenia VZT).
Na základe výsledkov kontrolného statického
posudku sa odporúčalo využívať objekt kina Panorex za sprísnených prevádzkových opatrení, ktoré
sa týkajú predovšetkým sledovania hrúbky a
hmotnosti snehovej pokrývky na strešnej konštrukcii. Rovnako je veľmi dôležité pravidelne
kontrolovať funkčnosť všetkých dažďových zvodov, aby nemohlo dôjsť k zvýšeniu zaťaženia
strešnej konštrukcie nahromadením zrážkovej
vody.
MILOŠ SLIVANSKÝ
JAROSLAV SANDANUS
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Vp lyv k or ózie na nap ät os ť želez nič ný ch
most ov
Mnoho mostov na Slovensku je v stave nevyhnutnej diagnostiky. Problémom
oproti navr-hovaniu nových mostov je overenie zvyškovej únosnosti mostnej
konštrukcie. Presné postupy sú náročné a je potrebné sa výpočtovým modelom čo najviac priblížiť skutočnosti, a zistiť čo najpresnejšie vnútorné sily.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Bežne sa používa prútový model, ktorý pre
bežný posudok väčšinou postačuje. Avšak pre
overenie jednotlivých prvkov nastáva problém.
Pri prútovom modeli sa zisťujú vnútorné sily na
prvku. Ten ale nezahŕňa rôzne hodnoty napätí
v priereze po výške. Preto je tento model nedostačujúci. Dosko-stenový model tento problém vyrieši. Pomocou metódy konečných prvkov je
možné zistiť napätie na celom priereze.
METÓDA KONEČNÝCH PRVKOV
Metóda konečných prvkov rozdelí prvok na
jednotlivé elementy ktorých raster je vopred definovaný. Sieť prvkov môže mať rôzny tvar. Štvorec, obdĺžnik, trojuholník, lichobežník. Tvar siete
je potrebné prispôsobiť danému prvku tak, aby
najlepšie vystihol jeho geometrický tvar. Sieť prvkov pre priebežný konštantný prierez je iná ako
pre prvok ktorý má otvory, či meniaci sa prierez.
Zahusťovanie siete prvkov je nevyhnutné pre čo
najpresnejšie dosiahnutie výsledkov. Pri nedostatočnom delení a riedkej sieti sa môžu výsledky
značne líšiť od skutočnosti. Práve tu nastáva problém pri výpočte. Počet prvkov môže byť rádovo
v tisícoch, čo môže skomplikovať výpočet.

Obr. 1 – Vplyv hustoty siete na výsledky
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Riešenie mostných konštrukcií výhradne
dosko-stenovým modelom je takmer nemožné.
Pre takýto výpočet a správne delenie prvkov, je
nutné pre každý prvok vytvoriť vlastný raster. Výpočet takéhoto modelu by v konečnom dôsledku
potreboval enormný výkon a úložisko. Pre bežných užívateľov by takýto výpočet mohol trvať
týždne. Preto nie je vhodné použiť túto metódu
zakaždým.
Jednoduchý prútový model tento problém
rieši. Výpočet trvá rádovo pár minút namiesto
dní. Takýto model určí deformácie veľmi presne.
Pre analýzu napätí avšak nie je vhodný. Ideálnym
riešením je spojenie modelu dosko-stenového
s prútovým. Prútový model je doplnený doskostenovým prvkom, ktorý sa posudzuje. Problémov je avšak práve prepojenie týchto modelov.
Jednotlivé spojenia nemusia spolupôsobiť
správne a výsledky nemusia byť správne. Pri takomto modely je nastavenie siete prvkov nesmierne dôležité pre správne hodnoty napätí
v prvku.
MODELOVANIE A VÝSLEDKY
Pre overenie týchto metód bol využitý program RFEM od firmy Dlubal. Tento program ráta
aj prútové aj dosko-stenové modely. Variabilita
nelineárnej analýzy je veľká a je možné využiť viacero metód pre výpočet pomocou metódy konečných prvkov. Na začiatku bol vytvorený prútový
model celej konštrukcie. Jedná sa o železničný
oceľový most v Nižnej Myšli. Presne posudzovaní
bol priečnik a pozdĺžnik. Po zistení síl v týchto prvkov boli vytvorené dva modely. Jeden pre pozdĺžnik a jeden pre priečnik. Tento most podliehal aj
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obhliadke a zameraní prierezov. Bolo možné overiť s dokumentáciou aktuálny stav. Vplyvom korózie boli jednotlivé hrúbky stien zmenené. Najme
v stenách výrazne. Modely boli menené, od pôvodného z dokumentácie až po aktuálny stav. Porovnávané boli zmeny v napätiach v priereze. Bol
vytvorený aj model s dierami v prvku. Nakoniec
bol vytvorený kombinovaný model pre čo najpresnejšie zistenie výsledkov.
Celá konštrukcia bola vytvorená ako prútový
model. Most bol šikmý, čo spôsobilo rôzne namáhanie konštrukcie na stranách. Na mostnej konštrukcii boli namodelované všetky účinky zaťažení. Pôsobenie vetra, UIC71, brzdné sily, rozjazdné sily. Vnútorné sily boli nasledovne vybrané
z najnepriaznivejšej návrhovej kombinácie. Pri
komplexnom modeli boli sledované hlavne deformácie, ktoré budú neskôr porovnávané s doskostenovým modelom.
Dosko-stenový model bol vytvorený pomocou
plôch. Keďže sa jedná o nitované prierezy, spojenie medzi jednotlivými prvkami môžeme považovať za tuhé. Spojenie plechu pásnice a uholníka
bolo namodelovane ako tuhá plocha, po celej
dĺžke prierezu v mieste skutočného uloženia nitov. V stene bolo model zjednodušený. Plochy neboli delené, boli nahradené jednou plochou
o hrúbke všetkých troch jednotlivých plechov. Pri
výpočte bolo uvažované s pôvodnými modelmi,
potom s aktuálnym stavom. Experimentálne bol
vytvorený model s dierami v stene v dôsledku korózie. Pre výpočet bola použitá oceľ S235.

Obr. 2 – Nahradenie nitov tuhými plochami
Problémom pri zaťažovaní dosko-stenového
modelu je vniesť napätia doň, ak sú známe vnútorné sily. Tie boli vnesené ako líniové alebo
plošné zaťaženie na jednotlivé plochy v prvku.
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Takto definované zaťaženie vnieslo do prvku napätie, ktoré zodpovedá výsledkom z prútového
modelu.
Prierez bol uložený kĺbovo, namiesto pozdĺžníkov boli vložené kĺbové podoprenia s voľnosťou
v smere z a y. Zabránené bolo len posunom
v smere osi x, teda v smere mimo rovinu priečnika. Prvotné posúdenie vytvorené na prierez,
ktorý bol pôvodný. Bez pôsobenia korózie. Následne bol vytvorený model s aktuálnym stavom,
ktorý zohľadňoval úbytok hmoty v dôsledku korózie. Rozdiel v napätiach bol badateľný, najmä
v mieste steny, kde je úbytok hmoty po celej dĺžke
prierezu.
Pozdĺžnik bol modelovaný rovnakým spôsobom ako priečnik. Opäť boli okrajové podmienky
kĺbové. Pozdĺžnik bol uvažovaný bez akýchkoľvek
stužení. Modely boli tri. Pôvodný, aktuálny a experimentálny s dierami v stene. Následok týchto
dier vyvolal výrazne zmeny napätí v stene. Plastizácia nastala v oveľa väčšom meradle a teda riziko kolapsu je oveľa väčšie.
Pre oba prvky boli pri modeloch s koróziou využité poznatky z obhliadky mosta. V spodnej časti
steny bola kontinuálne zobratá hmota po výške
10 cm. Hrúbka steny v tomto mieste bola polovičná oproti pôvodnej, čo zodpovedalo skutočnému stavu na konštrukcii. Experimentálny model obsahoval otvory v oslabenej časti steny o veľkosti 50x200 mm po oboch krajoch.
Kombinovaný model bol vytvorený na základe
prútového modelu. Dosko-stenový prvok priečnika bol vložený do modelu. Jednalo sa o jeden
priečnik, ktorý tam bol vložený. Spojenie medzi
priečnikom a konštrukciou bolo vytvorené pomocou tuhej plochy, ktorá mala zaistiť správny prenos síl medzi prvkami. Problémovým miestom
bolo priame napojenie pozdĺžnikov do priečnikov.
Bolo dopredu jasné, že lokálne špičky napätí sa
tam budú vyskytovať. Raster siete bol znižovaný
z 50 mm až na 5 mm. Doba výpočtu bola stále vyššia, pri stále nižšom rastri. Nanešťastie výsledky
neboli ani pri 5 mm sieti platné. Napätia pri niektorých zaťažovacích stavoch prekročili hodnotu
235 MPa a nedochádzalo správne k plastizácii.
Deformácie konštrukcie avšak takmer sedeli v porovnaní s prútovým modelom. Priečnik sa deformoval takmer rovnako vo vodorovnom smere.
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Obr. 3 – Priebeh napätí v pozdĺžniku

Obr. 4 – Priebeh napätí v priečniku
Príčinou zlých hodnôt napätí môžu byť viaceré
faktory.
ZÁVER
Pri posudzovaní ale aj navrhovaní oceľových
mostných ale aj iných konštrukcií je preto vhodné
použiť dve metódy. Najskôr vytvoriť prútový model, kde je možné overiť celkové správanie konštrukcie a zistiť vnútorné sily na každom prvku.
Pre konkrétne prvky, ktoré majú byť detailnejšie
posúdené, neskôr vytvoriť dosko-stenový model
a na základe vnútorných síl z predošlého modelu
doň vniesť vnútorné sily. Je potrebné dôkladne
premyslieť spôsob vnesenia síl do prvku pre zabezpečenie správnych výsledkov. Potom je

možné zistiť priebeh napätí po celom prvku v každom mieste a následne prvok posúdiť. Tieto hodnoty poslúžia ako pre bežný posudok, tak pre zistenie zvyškovej únosnosti, zaťažiteľnosti ale aj nájdenie lokálne najviac namáhaných miest. Posudok danej konštrukcie je tak oveľa viac komplexnejší a presný, než čisto pri prútovom modely.
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