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S lov o n a úv od
VÁŽENÍ ČITATELIA,
príležitostí na osobné stretnutia v komunite
statikov, projektantov a zhotoviteľov nosných
konštrukcií nebolo v tomto roku veľa. Stretnutia
sa presúvajú do online priestoru, kedy si „vymieňame“ skúsenosti iba prostredníctvom obrazovky
a častokrát s nekonkrétnymi písmenkami, za ktorými síce vždy niekto sedí, avšak pri väčšom počte
účastníkov nemáme možnosť spojiť si iniciálky s
konkrétnym človekom.
Výhodou on-line časopisu structures.sk je ,že
prezentované príspevky si môžete prečítať v ľubovoľnom čase. Do časopiseckých spôsobov súčasná doba, našťastie, nezasiahla. A tak ďalšie
číslo časopisu structures.sk ponúka opäť rozmanité témy z oblasti nosných konštrukcií.
V príspevku „Digital filters used in postprocessing“ sú porovnané dve metódy spracovania
nameraných údajov počas diagnostiky mosta SNP
v Bratislave. Na dodatočné spracovanie dát existuje viacero metód, pričom výber metódy súvisí
tiež s typom konštrukcie, ktorá bola diagnostikovaná. Touto témou úzko súvisí aj ďalší príspevok
„Faktory ovplyvňujúce presnosť systému Bridge
Weigh-in-Motion”. Cieľom metódy BWIM je identifikácia problematických frekvencií, ktoré sú zaznamenávané počas dynamickej skúšky na moste
a ich následné odfiltrovanie tak, aby z merania
ostali iba tie údaje, ktoré boli zisťované.
„Výhody použitia poddajných styčníkov v rámových konštrukciách“ boli skúmané a spracované v ucelenej bakalárskej práci na príklade konkrétneho oceľového skeletu. Pri celkovej cene
oceľovej konštrukcie nebýva rozhodujúcim faktorom len samotná spotreba ocele, ale aj cena vyhotovenia jednotlivých spojov.
Článok „Statická a tvarová analýza drevenej
škrupiny pre konštrukciu športovej haly” popisuje

proces komplexnej analýzy netradičnej priestorovej drevenej konštrukcie geometricky nelineárnou analýzou s počiatočnými imperfekciami.
Spriahnutie dreva a betónu sa dá dosiahnuť
rôznymi spôsobmi. Tuhé spriahnutie sa dá dosiahnuť použitím vlepenej oceľovej lišty, čomu sa
venuje príspevok „Analysis of potencial usage of
the new shape of perforated steel strip in timberconcrete structures”.
Skúsenosti z diagnostiky relatívne mladej, 25ročnej drevenej konštrukcie sú uvedené v článku
„Analýza drevenej konštrukcie tribúny”. Drevo
ako materiál nosnej konštrukcie prežíva na mnohých konštrukciách storočia, pokiaľ je dodržaná
jeho konštrukčná ochrana a pravidelná kontrola.
Pri stožiaroch (a tiež pri iných typoch konštrukcií) sa často sa stretávame s nutnosťou zásahu do
pôvodnej konštrukcie. Príspevok „Vplyv vyhotovenia dier pre skrutky na namáhanie na 50-ročnom príložkovom uholníkovom spoji” popisuje
prípravu a materiálový rozbor vzorky s ohľadom
na nové otvory.
Na záver je predstavený projekt zaujímavej zavesenej priestorovej oceľovej konštrukcie „Voliéra pre Belane – ZOO Bratislava“.
Veríme, že návštevníci ZOO a sovy Belane
tundrové sa novej voliére potešia a že Vás, našich
čitateľov, toto číslo časopisu zaujme, poučí a tiež
poteší.
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Dig it al f ilt er s us ed in p os t-p r oc essin g
There are many problems with measurements at structures. Mostly, this
problem is related to bridges. During measurement affect many disruptive
factors. This factor could generate inaccuracy in records. In this case, there
are digital filters, which allow to filter data. To achieve correct results, it is
essential to apply these filters correctly.

INTRODUCTION
The measurements of bridges are very important for diagnostic of the structure. For example, detecting of vibration modes of structure.
Frequency of the bridges could be measured by
accelerometers. For getting frequency, it is necessary to have long time measurement of acceleration. This writing is recalculated to frequency.
Problems are data form accelerometer. There are
raw data in each writing. They must be processed.
It is possible to do data processing by many ways.
In this paper was used software Diadem by National Instruments, which allows to do data processing with filters. Selection of the best filter is
the most important item of whole calculation, for
getting right results.
MEASUREMENTS
Measurement of accelerations was made on
the SNP bridge. Specifically, the main girder. Duration of writing was 10 minutes. It is necessary
to have enough long measurement for data collecting. Four accelerometers were used, two in

horizontal plane, two in vertical plane. In this paper were edited results just from one accelerometer.
Values are raw data, which was necessary to
modify. As is shown in Figure 1, this data needs
filtration. This data disturbs noise. For measurements were good just results from influence of
the traffic. During measurement were workers,
who repaired some parts of the bridges. This has
great effect on the results. Events like this must
be cleared.
DATA PROCESSING
There are many types of filters. E.g., Butterworth, Chebyshev, Bessel. In this paper were
compared Butterworth and Chebyshev.
The idea of the filtrating of the data is to remove frequency that are spurious. Choice depending on the type of the bridge. Bridge SNP is
large span bridge and interesting are frequency
below 5 Hz. These frequencies were filtered by
low pass with Butterworth below 5 Hz. However,
this could not be enough. Low frequencies below

Fig. 1 – Raw data from accelerometer
4
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0,2 Hz like in [1] could be spurious too. Any construction work, people and anything that could
create excitation. This event was removed by Butterworth high pass with 0,2 Hz. This data was then
compared and evaluated.
There is at least about 5 minutes of record,
that are evaluated by frequencies. Frequencies
are shown in x axis, value of acceleration is in y
axis. The peak of the graph shows what is the
most common frequency in the bridge. That frequency is the first vibrant mode. Then, looking after next peaks of the graphs shows next vibrant
modes.

01/2021

than Butterworth filters, owing to their uquiripple
behaviour in the passband.”
But in this case, frequency is all what was
checked, not accelerations or number of samples
that has frequency of the first vibrant mode.
For next experiment was used Butterworth filter. Firstly, was made procedure like in previous
case, but the limit high pass frequency was 10 Hz.
Then was made just high pass procedure with 10
Hz and no low pass procedure. Subsequently was
watched the first vibrant mode.
The difference is almost zero. Low frequency
above 0,2 Hz has no effect at results. It shows that

Fig. 2 – Difference between filters

Fig. 3 – First vibration mode by different filters
As is shown at Figure 2. Different filters show
various results. Approach of data processing was
same. Results are just a little different. Frequency
is same, but the acceleration is various.
The different types of filters have small effect
at the results. As is written in [2]: “It is interesting
to note that in the Butterworth case the frequency
response is monotone in both passband and stopband and is maximally flat at Ω=0. In the case of
the Chebyshev filters, the smooth passband characteristics are exchanged for steeper transition
bands for the same filter orders. In fact, for a
given prescribed specification, Chebyshev filters
usually require lower order transfer functions

the great construction like SNP bridge is less
prone to influence of low frequency. For imagination, some workers, or just couple of people will
really have small influence on construction like
this.
Difference between low pass filter with 5 Hz
and 10 Hz is again small. Frequencies which are in
the bridge are lower than 5 Hz. Change the limit
frequency more than 5 Hz will have no effect to
the results.

5
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Fig. 4 – Difference between filters

Fig. 5 – First vibration mode by different filters
CONCLUSION
There are many types of filters, which can be
used for computing. Each type has its own specifications, and it depends on the measurement for
the choice. As was shown in this paper, at the
basic measurement could be used more filters
and results are same. Limit values could have influence on the results. In this case it has no effect
because of the type of the bridge. SNP bridge is
large span bridge and low frequency is not disturbing and do not change the results. It will be
completely different in case of the smaller bridge
or single span bridge. Measurement at this type
of constructions must be stricter. Accuracy of the
results depends on form the right choice of the
filter.

Literatúra a použité zdroje:
[1] Reynders E., Degrauwe D., De Roeck G.,
P.E., M. ASCE., Magalhaes F. and Caetano
E.- Combined Experimental- Operation-al
Modal Testing of Footbridges, June 2010
[2] S.R. Diniz P., A.B. da Silva E., L. Netto S. –
Digital Signal processing System Analysis
and Design, Sec-ond Edition, Cambridge
University Press, 2010
[3] NI 9234 Datasheet, National Instruments, 2015
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konštrukcií SvF STU v Bratislave.
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F ak tor y ov p ly v ňu jú c e pr es n os ť systém u
Br id g e W eigh in M ot ion
Vplyv dynamického ruchu na meranie môže neblaho pôsobiť na výsledky počas meraní. Pri metóde Bridge Weigh-in-Motion (BWIM) je najdôležitejšie získať presné dáta z meraní. Táto nedeštruktívna metóda umožňuje identifikovať hmotnosti náprav vozidiel aj overiť stav konštrukcie. Existuje mnoho metód pre vykonávanie meraní. Najčastejšie sa pri tejto metóde používajú tenzometre alebo akcelerometre. Dynamický ruch má neblahé následky na výsledky meraní. Za jeho vznik môže byť zodpovedná rezonancia konštrukcie,
vietor, porucha v nosnom systéme, práce na moste, chyba na vozovke a
mnohé iné. Existuje viacero možností na odstránenie týchto ruchov z merania, najčastejšie sa používajú digitálne filtre. Avšak môže nastať situá-cia,
kedy sa filtrovaním odstránia aj údaje súvisiace s prejazdom vozidla. V tomto
článku bude skúmaný vplyv ruchov na konštrukciu a následné spra-covanie
údajov. Všetky merania boli vykonané na zmenšenom modely prie-hradového mosta v laboratórnych podmienkach.

ÚVOD
Merania hmotností vozidla sú veľmi dôležité.
V dnešnej dobe je doprava často preťažená, intenzita je vyššia. Má podstatný vplyv na stav ciest
a mostov. Tento príspevok sa zameria na mosty.
Systém BWIM sa používa na identifikáciu hmotnosti nápravy vozidiel. Je použiteľný na cestné a
železničné mosty. Je to nedeštruktívna metóda,
takže nemá žiadny vplyv na nosný systém mostov.
Je oveľa efektívnejší ako statické váhy, ktoré si vyžadujú zastavenie vozidla.
Existuje mnoho metód na vykonávanie meraní. Väčšinou sa používajú tenzometre alebo akcelerometre. U tohoto typu senzorov sa objavuje
niekoľko problémov. Najvýraznejší je dynamický
ruch. Môže nastať pri vetre, poruche na nosnom
systéme, poruche vozidla, ktorá sa vyskytuje väčšinou na vlakových mostoch. Existuje niekoľko
metód na elimináciu tohto vplyvu. Digitálne filtre
umožňujú vylúčiť hluk z meraní. Digitálny filter
umožňuje prerušiť niektoré frekvencie a merania
nebudú obsahovať údaje, ktoré boli generované s
týmito frekvenciami. Najdôležitejším prvkom je
nájsť správne frekvencie. Použitím nesprávnych

hodnôt by sa mohli odrezať také údaje, ktoré vyvolalo vozidlo, a meranie nebude možné použiť.
BRIDGE WEIGHT IN MOTION SYSTÉM
BWIM systém je metóda, ktorá umožňuje detekovať nápravy vozidiel bez akýchkoľvek zásahov
do nosnej konštrukcie mosta. Metóda používa
Mosesov algoritmus [2], ktorý využíva fakt, že pohybujúce sa vozidlo pozdĺž mosta vyvolá napätie
úmerné súčinu hodnoty vplyvovej čiary a veľkosti
nápravy zaťaženia. Pomocou tejto myšlienky je
teda možné určiť napätie v nosníku na základe
vzťahu:

𝜎 =
kde:
j
𝜎
Mj
Wj

𝑀
𝑊

(1)

1… G (počet nosníkov)
napätie v j-tom nosníku
ohybový moment v j-tom nosníku
prierezový modul
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Ohybový moment dostaneme po úprave:
𝑀 =𝑊 ∗ 𝜎 =𝐸∗𝑊 ∗𝜀
kde:
𝐸
εj

(2)

modul pružnosti materiálu mosta
napätie v j-tom nosníku

Sčítaním každého ohybového momentu dostaneme globálny moment:

𝑀=

𝑀 =
= 𝐸𝑊

𝐸∗𝑊 ∗𝜀

(3)

𝜀

Tento algoritmus môže byť použitý na množstvo druhov senzorov. Najčastejšie sú to tenzometre. S týmto typom senzorov nastáva aj problém s veľkým ruchom pri meraniach. Tieto dáta je
nevyhnutné vždy spracovať.
DYNAMICKÝ RUCH
Dynamický ruch môže byť vyvolaný rôznymi
faktormi. Vietor, poškodenie na nosnej konštrukcii, poškodenie náprav, práce na moste a iné.
Všetky tieto aspekty majú vplyv na celkové výsledky. Tieto vzruchy môžu vyvolať budenie kon-

štrukcie, čo môže mať za následok nepresnosť výsledkov. Keďže pri BWIM metóde je meranie
hmotností postavené na základe dosiahnutia čo
najvyššej presnosti, je práve toto najdôležitejšia
časť tejto metódy. Preto je nevyhnutné zabezpečiť správne výsledky a umožniť tak identifikovať
presné hmotnosti vozidiel.
POŠKODENIE VOZIDLA
V prípade železničných mostov, vlak samotný
môže výrazne ovplyvniť meranie. Vzhľadom na
svoju dĺžku je relatívne vysoká pravdepodobnosť,
že niektorá z náprav bude chybná. Je preto nevyhnutné vyfiltrovať takéto chyby zo záznamu. Ako
je ukázané v [4], môže nastať dokonca aj vykoľajenie vlaku. Takáto situácia je málo pravdepodobná, avšak zhodou okolností došlo k tejto udalosti počas meraní. Umožnilo to nahliadnuť na
správanie sa konštrukcie.
POŠKODENIE DILATÁCIE
Ďalším faktorom môžu byť poškodenia na
moste. Veľmi často môžu nastať problémy na dilatačných celkoch. Poškodená dilatácia môže spôsobiť problémy s identifikáciou vozidiel. Ako je
možné vidieť na obrázku 3, na moste v laboratóriu boli vytvorené dve situácie. S poškodenou dilatáciou a s dilatáciou bez chýb. Tenzometre boli
umiestnené v strede rozpätia na priečniku. Pre

Obr. 1 – Časový záznam priebehu napätia počas vykoľajenia vlaku na priečniku [4]
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merania bol použitý jednoduchý štvrtinový mostík bez kompenzačného tenzometra. Vzhľadom
na to, že merania prebiehali v laboratóriu pri konštantnej teplote, nebol potrebný kompenzačný
tenzometer.
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budenia sú spôsobené najčastejšie vetrom, premávkou, prácami na moste a inými.
V porovnaní s predchádzajúcim faktorom,
tento sa dá riešiť. Je nevyhnutné detekovať frekvencie, kedy konštrukcia kmitá. Je možné použiť
výpočtový program a namodelovať model, kde sa
dajú zistiť hodnoty frekvencií vlastných tvarov.
Avšak model nikdy nezachytí presnú realitu a tým
pádom môžu nastať odchýlky. Najvhodnejším
spôsobom je teda použiť pri meraniach aj akcelerometre, ktoré merajú zrýchlenie. Pomocou FFT
je možné tento záznam prepočítať a identifikovať
frekvencie budenia.

Obr. 2 – Priehradový most v laboratóriu
Ako je možné vidieť na obrázku 4, vplyv dilatácie je enormný. V časti a) je jednoduché identifikovať obe nápravy. V časti b) je možné identifikovať ako keby tri nápravy. Poškodená dilatácia neumožňuje identifikovať vozidlo, ktoré prešlo po
moste. Tenzometer zaznamenal moment, kedy
vozidlo prešlo po dilatácii. Mierny skok vozidla bol
natoľko silný, že dokázal rozladiť tenzometer
a ten sa už po prejazde vozidla nedokázal vrátiť do
pôvodnej polohy. Tenzometre sú náchylné na nánáhle posuny. Prudký pohyb môže rozhýbať vedenie tenzometra, čím sa naruší elektrický prúd
a dochádza k chybám v zázname.
Tento problém je prakticky nemožné vyriešiť.
V tomto prípade digitálny filter nepomôže. Je
komplikované správne identifikovať frekvenciu
prejazdu vozidla po dilatácii. Jedná sa o krátky časový úsek, kedy náprava prejde po dilatácii a Fourierova transformácia (FFT) nedokáže identifikovať danú frekvenciu. Takýto záznam je teda ťažké
upraviť a nie je použiteľný. Našťastie, problém
s dilatáciou nie je tak ťažko riešiteľný, ako chyba
v nosnom systéme, tým pádom je jednoduchšie
túto poruchu odstrániť a začať znova s meraniami.
BUDENIE KONŠTRUKCIE
Ďalším dôležitým faktorom, ktorý má
ohromný vplyv na meranie je budenie konštrukcie. Konštrukcia nemusí byť budená do prvého
vlastného tvaru, môžu to byť aj iné tvary. Takéto

a) dilatácia bez porúch

b) poškodená dilatácia
Obr. 3 – Detail dilatácie
Pre vyfiltrovanie týchto frekvencií slúžia digitálne filtre. Najbežnejšie sa používa Bessel, Butterworth alebo Chebyshev. Každý typ filtra má
iný algoritmus [5]. Pre účely týchto meraní bol použitý filter Butterworth. Filtrovať je možné viacerým spôsobmi. V tomto prípade budú po nájdení
budiacich frekvencií tieto hodnoty odfiltrované zo
záznamu. Bude sa hľadať rozdiel medzi pôvodným a takto upraveným záznamom.
Konštrukcia bola budená malým budičom, na
ktorom bolo možné regulovať otáčky. Následne
9
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bolo možné vyvolať budenie konštrukcie. K budeniu došlo globálne na konštrukcii, nielen lokálne.
Model v laboratóriu bola priehradová konštrukcia
s rozpätím 2,5 metra. Ako je zrejmé z obrázka 5,
najvýraznejšia hodnota bola 34,5 Hz.

a) dilatácia bez porúch

b) poškodená dilatácia
Obr. 4 – Prejazd vozidla
Počas merania prešlo vozidlo 4 krát po konštrukcii. Počas prejazdu vozidla bol budič zapnutý
pri otáčkach, kedy generoval najväčšie hodnoty
budenia. Následne prebehlo filtrovanie údajov.
Z hodnôt získaných meraním z akcelerometrov
bolo možné identifikovať frekvencie, ktoré vyvolali budenie konštrukcie do vlastných tvarov.
Keďže filter umožňuje odstrániť zo záznamu údaje
v určitom rozsahu, frekvencie boli vybrané nasledovne: 13-14 Hz, 34-35 Hz, 52-54 Hz. Takýto rozsah bol zároveň vybraný preto, pretože zo záznamu z obrázku 5 nie sú frekvencie jednoznačne
ohraničené jednou hodnotou. Najmä v rozsahu
52-54 Hz je viditeľné, že rozsah budiacich hodnôt
je relatívne väčší. Takto bolo zabezpečené, aby
boli zachytené hodnoty zo záznamu, kde kmitanie
konštrukcie mohlo pozmeniť údaje.
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Tab. 1 Hodnoty frekvencií vlastných tvarov získané z výpočtového programu

Hodnoty porovnané s výpočtovým modelom
vytvorenom v programe RFEM. Rozdiel medzi
meraním a modelom je akceptovateľný. Ako bolo
spomenuté vyššie, tieto rozdiely boli spôsobené
rozličnými parametrami skutočného mosta a výpočtovým modelom.
Ako je možné vidieť na obrázku 6, tieto frekvencie nemajú žiadny vplyv na výsledky. Je to
z jednoduchého dôvodu. Hodnoty vlastných tvarov sú príliš vysoké, aby dokázali ovplyvniť záznam z prejazdu vozidla. Premávka, či chôdza ľudí
spôsobujú oveľa nižšie frekvencie.
Obrázok 7 zobrazuje prejazd vozidla. Filter bol
nastavený tak, aby prepustil hodnoty v rozsahu
0,01-4 Hz. Je evidentné, že prejazd vozidla je
v tomto rozsahu a akýkoľvek vlastný tvar konštrukcie nemá vplyv na záznam. Príliš vysoké frekvencie vlastných tvarov sú spôsobené samotnou
konštrukciou. Vzhľadom na jej malé rozpätie a relatívne vysokú tuhosť, most má vysoké frekvencie
pre hodnoty vlastných tvarov. V prípade ak by
merania prebehli na moste s väčším rozpätím,
ktorý by bol mäkší, frekvencie vlastných tvarov by
boli v rozsahu frekvencií vyvolaných dopravou.

Obr. 5 – Frekvencie vytvorené budičom na konštrukcii
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Obr. 6 – Záznam prejazdu vozidla spolu so záznamami odfiltrovaných frekvencií

Obr. 7 – Vyfiltrovaný záznam prejazdu vozidla
v rozsahu 0,01-4 Hz
ZÁVER
Tento príspevok ukázal význam dynamického
ruchu na mostných objektoch. Problémy s konštrukciou alebo dilatáciou sú náročné na úpravu
pri následnom spracovaní. Dilatácia je druh problému, ktorý nie je možné odfiltrovať. Tento druh
problému sa dá detekovať pri vizuálnej kontrole.
Zložitejšou prekážkou je dynamický ruch,
ktorý vytvára vietor, doprava atď. Je potrebné
identifikovať generované frekvencie. Ako sa ukázalo, prevádzka všeobecne generuje frekvencie
pod 4 Hz. Ak je konštrukcia tuhá a má hodnotu
vlastného tvaru vyššiu ako 4 Hz, potom vlastné
tvary nemajú vplyv na záznam prejazdu vozidla.
Digitálne filtre umožňujú upravovať údaje v ľubovoľnom rozsahu frekvencií. Najdôležitejším
krokom je identifikácia problematických frekvencií. Ak je táto komplikácia identifikovaná správne,
nie je takmer žiadny problém s identifikáciou náprav vozidla a získania presnej jeho presnej hmotnosti, čo je cieľom metódy BWIM.
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Vý h od y p oužit ia p od d a jný c h s ty č ník ov v r ámov ýc h k o nš tr ukc iác h
Použitie oceľových skeletov pri výstavbe hlavne komerčných budov má veľa
výhod ako vytvorenie voľnej dispozície, vysoká miera prefabrikácie, presnosť
a rýchlosť výstavby, minimálne skladovanie materiálu na mieste staveniska,
možnosť integrácie inžinierskych sietí v rámci konštrukčnej výšky stropu.
Podľa zahraničných štúdií tvoria náklady na oceľový skelet približne 10% celkových nákladov pričom hmotnosť a cenu ovplyvňuje aj typ použitých uzlov.

ÚVOD
Použitie oceľových skeletov pri výstavbe
hlavne komerčných budov má veľa výhod ako vytvorenie voľnej dispozície, vysoká miera prefabrikácie, presnosť a rýchlosť výstavby, minimálne
skladovanie materiálu na mieste staveniska, možnosť integrácie inžinierskych sietí v rámci konštrukčnej výšky stropu. Podľa zahraničných štúdií
tvoria náklady na oceľový skelet približne 10% celkových nákladov, pričom nie je zanedbateľný
vplyv zvolenej konštrukcie na cenu základov, inžinierskych sietí a opláštení.
Náklady na oceľovú nosnú konštrukciu ovplyvňujú viaceré faktory – voľba výstužného systému
v závislosti od výšky objektu, rozmiestnenie stĺpov v pôdoryse, kde pri malých vzdialenostiach
klesajú náklady na stropy ale narastajú náklady na
stĺpy, pri veľkých vzdialenostiach je to zase
opačne. Ideálna vzdialenosť stĺpov je 6 - 9 m, samozrejme ak nie je požiadavka na voľnú dispozíciu bez stĺpov. Ďalším faktorom je aj voľba statického systému, konkrétne tuhosť uzlov stĺp – nosník. Na základe rotačnej tuhosti uzlov možno považovať rám za tuhý, polotuhý alebo kĺbový. Výber druhu spojov určuje vlastnosti jednotlivých
uzlov a správanie sa konštrukcie v závislosti od zaťaženia.
CHARAKTERISTIKA RÁMOVÝCH UZLOV
Nominálne kĺbové prípoje sú konštrukčne najjednoduchšie, prenášajú najmä priečne, prípadne
osové sily. V skutočnosti môže dôjsť aj k vzniku
malých momentov, tieto však nesmú výrazne
12

zväčšiť namáhanie prvkov. Celkovú stabilitu objektu zabezpečuje oceľový výstužný systém alebo
betónové steny alebo jadro, ktoré však môžu znamenať prekážku vo voľnej dispozícii. Vodorovné
sily sa do nich dostávajú prostredníctvom tuhých
stropných dosiek.
Konštrukčne najzložitejšie sú tuhé uzly. Okrem
osových a priečnych síl prenášajú aj ohybové momenty. Môžu v nich vznikať určité minimálne pootočenia, tie sú však zanedbateľné. Tuhé rámy sú
potom schopné do určitého počtu podlaží zabezpečovať priestorovú tuhosť bez dodatočných výstužných systémov.
Polotuhé uzly majú v porovnaní s tuhými uzlami
konštrukčne jednoduchšie prevedenie, pričom sú
stále schopné prenášať nie zanedbateľné ohybové momenty. V závislosti od typu to môže byť
30 – 50% plastického momentu odolnosti nosníka. Súčasne uzol musí mať schopnosť plasticky
sa pootočiť do takej miery, aby umožňoval príslušné pootočenia vyplývajúce z kompatibility s
pootočeniami na konci nosníkov. Ku samotnému
pootočeniu dochádza tak, že časť uzla sa kontrolovane poddá napr. vďaka ohybovým doskám a
ostatné časti sú zabezpečené proti zlyhaniu. Medzi krehké a rizikové časti patria skrutky alebo
zvary, pri ktorých je potrebné navrhnúť prídavný
ochranný zámerne oslabený článok. Tuhosť rámov s polotuhými uzlami často nie je dostatočná
na zabezpečenie priestorovej tuhosti objektu,
preto je nutné doplniť ďalší výstužný systém,
ktorý ale bude menších rozmerov ako v prípade
kĺbových rámov
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Obr. 1 – Grafické zobrazenie klasifikácie uzlov podľa tuhosti (STN EN 1993-1-8)
Uzly sa klasifikujú ako kĺbové, tuhé alebo polotuhé na základe ich počiatočnej rotačnej tuhosti.
Zatriedenie sa môže vykonať na základe normy
(Obr. 1) alebo skúšok.
Závislosť moment - pootočenie popisujú tri základné vlastnosti uzlov:
• rotačná tuhosť Sj udáva sklon závislosti M - 
• návrhový moment odolnosti Mj,Rd udáva maximálny ohybový moment, ktorý uzol prenesie
• rotačná kapacita Cd udáva maximálne pootočenie v uzle pri vzniku porušenia. Po dosiahnutí návrhového momentu odolnosti uzla Mj,Rd
sa táto úroveň odolnosti udrží až po deformáciu Cd.
Samotná závislosť moment-pootočenie sa dá
zistiť tromi spôsobmi: experimentálne, numericky
a analyticky. V rámci noriem je využívaný analytický spôsob výpočtu tzv. metóda komponentov.
Táto metóda považuje každý uzol za zoskupenie
jednotlivých základných komponentov.
Podľa STN EN 1993-1-8 [12] je definovaných
20 základných komponentov. Pre každý komponent je možné určiť jeho odolnosť (podľa spôsobu
namáhania), rotačnú tuhosť a pre niektoré komponenty aj rotačnú kapacitu. Pri samotnom výpočte sa postupuje v troch krokoch. Ako prvé je

identifikácia samotných komponentov, následne
určenie tuhosti a odolnosti každého jednotlivého
základného komponentu a nakoniec poskladanie
komponentov a určenie tuhosti a odolnosti uzla
ako celku.
ÚČINNOSŤ JEDNOTLIVÝCH TYPOV UZLOV
V ďalšom je ukázaná účinnosť jednotlivých typov uzlov (kĺbový, tuhý, polotuhý). Ako názorný
príklad slúži jednoduchá trojpodlažná administratívna budova s priečnym nosným systémom
(Obr.2). Výška všetkých podlaží je 3,3 m resp.
výška celej konštrukcie je 9,9 m. Celkové pôdorysné rozmery sú 18 x 30 m. Nosná konštrukcia
viacpodlažnej administratívnej budovy je riešená
ako trojtrakt so vzdialenosťou stĺpov 6 m so šiestimi priečnymi väzbami vo vzájomnej vzdialenosti
6 m.

Obr. 2 – Model konštrukcie [1]
13
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Stropná konštrukcia je navrhnutá ako bezstropnicový systém vzhľadom na menšie vzdialenosti stĺpov. zhľadom na prípoje sa uvažovalo sa
s tromi variantmi – kĺbové, tuhé a polotuhé uzly,
pričom tuhé a polotuhé uzly boli len v priečnom
smere. Kotvenie stĺpov bolo navrhnuté ako kĺbové.

Obr. 5 – Tuhý prípoj [1]

Obr. 3 – Príklad šachovnicového zaťaženia [1]
Pri návrhu konštrukcie sa brali do úvahy všetky
bežné nepriaznivé účinky, pri tuhých a polotuhých uzloch aj šachovnicové usporiadanie zaťaženia (Obr. 3).

V prípade polotuhých uzlov sa uvažovalo
s dvomi typmi – prípoj pomocou čelnej dosky
(Obr. 6) a celozváraný prípoj (Obr. 7) – v obidvoch
prípadoch bez výstuh v stene stene stĺpa. Tuhosť
polotuhých styčníkov bola vypočítaná v programe
IDEA StatiCa-Steel a následne zavedená do modelu v programe RFEM, na základe čoho boli určené vnútorné sily v stĺpoch a prievlakoch. V obidvoch prípadoch bola vzperná dĺžka stĺpov takisto
určená stabilitným výpočtom. Celková priestorová tuhosť bola zabezpečená stenovými vystužovadlami v priečnom aj pozdĺžnom smere, nakoľko
tuhosť rámov s poddajnými uzlami nebola dostačujúca, avšak prúty priečneho vystužovadla vyšli
trochu menších rozmerov ako pri kĺbovom variante.

Obr. 4 – Kĺbový prípoj [1]
Kĺbové uzly (Obr. 4) boli navrhnuté pomocou
prípojných uholníkov, vzperná dĺžka stĺpov bola
uvažovaná ako dĺžka stĺpa v jednom podlaží. Celková priestorová tuhosť bola zabezpečená stenovými vystužovadlami v priečnom aj pozdĺžnom
smere a tuhými stropnými doskami.
Tuhé uzly (Obr. 5) boli navrhnuté s čelnou doskou, výstuhami v stene stĺpa a nad a pod nosníkom. Vzperná dĺžka stĺpov bola určená stabilitným výpočtom a celková priestorová tuhosť bola
zabezpečená v priečnom smere rámovou tuhosťou a v pozdĺžnom smere stenovými vystužovadlami.
14

Obr. 6 – Polotuhý prípoj – čelná doska [1]
Tuhosť jednostranných a obojstranných uzlov sa
mierne líšila. Na obrázkoch 8 – 10 sú na porovnanie priebehy momentov pre rám s tuhými uzlami
a rámy s poddajnými uzlami.
Za účelom porovnania a zhodnotenia jednotlivých variantov sa sledovala jednak spotreba materiálu, ale aj cena samotných spojov, ktorá vyjadruje náročnosť ich vyhotovenia a cenu materiá-
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lov. Jednotlivé spoje boli namodelované a posúdené v programe IDEA StatiCa-Steel a v tomto
programe boli aj cenovo ohodnotené.
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V tabuľke 1 je spracované porovnanie navrhovaných prierezov v rámci všetkých riešených variantov. Je zrejmé, že pri polotuhých a tuhých variantoch dochádza oproti kĺbovému variantu k
prerozdeleniu momentov a teda aj zmenšeniu
prierezov. Dokonca pri polotuhom variante č.2 sú
momenty rozložené rovnomernejšie ako pri tuhom (Obr. 11 a 12).

Obr. 7 – Polotuhý prípoj – celozváraný [1]
Obr. 11 – Priebeh momentov
na tuhom ráme [1]

Obr. 8 – Priebeh momentov
na tuhom ráme [1]

Obr. 9 – Priebeh momentov na polotuhom
ráme s čelnými doskami [1]

Obr. 10 – Priebeh momentov na polotuhom
ráme s celozváranými styčníkmi [1]

Obr. 12 – Priebeh momentov na polotuhom
ráme typu 2 [1]
Kĺbový variant je z hľadiska spotreby ocele najnevýhodnejší, čo možno vidieť v tabuľke 2. Dôvodom je vyššia spotreba materiálu na prievlaky v
priečnych väzbách a potreba vystužovadiel v
priečnom smere, hoci stĺpy v kĺbovom variante
majú najmenší prierez spomedzi všetkých riešených variantov. Napriek tomu, že spotreba materiálu je najvyššia, celkové náklady sú vzhľadom na
jednoduchú konštrukciu prípojov druhé najnižšie.
Pri tuhom variante je spotreba materiálu najnižšia, vďaka redistribúcií ohybových momentov
na prievlakoch aj napriek faktu, že kvôli ohybovým momentom museli byť zväčšené prierezy stĺpov. Ďalšou úsporou materiálu je absencia vystužovadiel v priečnom smere, keďže tuhosť konštrukcie je dostatočná, aby odolávala vodorovným deformáciám. Avšak náklady na tuhé spoje
sú pomerne vysoké dôsledkom čoho je celková
cena spomedzi všetkých variantov najvyššia.
Polotuhý variant typu 1 je v rámci spotreby
materiálu a nákladov na vyhotovenie až na treťom mieste. Dôvodom je pomerne vysoká cena za
15
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Tabuľka 1 – Súhrn navrhovaných prierezov v jednotlivých variantoch [1]
Variant

Kĺbový

Tuhý

Polotuhý
typ č.1

Polotuhý
typ č.2

Posudzovaný prvok konštrukcie

Prierez

M [kNm]

N [kN]

Využitie [%]

Prievlak v priečnom smere

HEA 300

288.991

-

81.3

Prievlak v pozdĺžnom smere

HEA 300

288.991

-

81.3

Stĺp

HEB 200

-

1626.77

93.3

Vystužovadlo v priečnom smere

RO 76.1x4.0 (za tepla)

-

78.639

86.4

Vystužovadlo v pozdĺžnom
smere

RO 76.1x2.6 (za tepla)

-

46.766

75.1

Prievlak v priečnom smere

HEA 260

208.186

-

84.8

Prievlak v pozdĺžnom smere

HEA 300

288.991

-

81.3

Stĺp

HEB 220

27.238

1635.77

82.5

Vystužovadlo v pozdĺžnom
smere

RO 76.1x2.6 (za tepla)

-

44.259

71.1

Prievlak v priečnom smere

HEA 280

220.269

-

80.9

Prievlak v pozdĺžnom smere

HEA 300

288.991

-

81.3

Stĺp

HEB 220

7.07

1622.76

76.0

Vystužovadlo v priečnom smere

RO 76.1x3.2 (za tepla)

-

66.339

88.5

Vystužovadlo v pozdĺžnom
smere

RO 76.1x2.6 (za tepla)

-

44.45

71.4

Prievlak v priečnom smere

HEA 260

160.037

-

77.1

Prievlak v pozdĺžnom smere

HEA 300

288.991

-

81.3

Stĺp

HEB 220

10.889

1626.55

77.3

Vystužovadlo v priečnom smere

RO 76.1x3.2 (za tepla)

-

63.915

85.2

Vystužovadlo v pozdĺžnom
smere

RO 76.1x2.6 (za tepla)

-

44.366

71.2

skrutkované spoje s čelnou doskou (aj keď nižšia
ako pri tuhých spojoch). Navyše tuhosť tohoto
spoja nie je dostatočná na viac-menej rovnomerné rozdelenie momentov v prievlakoch, kvôli
čomu bolo potrebné zväčšiť výšku ich prierezov,
čo sa následne spolu s potrebou priečnych vystužovadiel odzrkadlilo v spotrebe materiálu.
Pri tuhom variante je spotreba materiálu najnižšia, vďaka redistribúcií ohybových momentov
na prievlakoch aj napriek faktu, že kvôli ohybovým momentom museli byť zväčšené prierezy stĺpov. Ďalšou úsporou materiálu je absencia vystužovadiel v priečnom smere, keďže tuhosť konštrukcie je dostatočná, aby odolávala vodorovným deformáciám. Avšak náklady na tuhé spoje
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sú pomerne vysoké dôsledkom čoho je celková
cena spomedzi všetkých variantov najvyššia.
Polotuhý variant typu 1 je v rámci spotreby
materiálu a nákladov na vyhotovenie až na treťom mieste. Dôvodom je pomerne vysoká cena za
skrutkované spoje s čelnou doskou (aj keď nižšia
ako pri tuhých spojoch). Navyše tuhosť tohoto
spoja nie je dostatočná na viac-menej rovnomerné rozdelenie momentov v prievlakoch, kvôli
čomu bolo potrebné zväčšiť výšku ich prierezov,
čo sa následne spolu s potrebou priečnych vystužovadiel odzrkadlilo v spotrebe materiálu.
Spotreba ocele pri polotuhom variante typ č.2
je takmer rovnaká ako pri tuhom variante. Vďaka
vysokej tuhosti zváraného polotuhého spoja bolo
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možné navrhnúť rovnaké výšky prierezov prievlakov a stĺpov ako v tuhom variante. Cena zváraných polotuhých spojov je veľmi nízka, čo s kombináciou nízkej spotreby materiálu robí tento variant ekonomicky najvýhodnejší aj napriek potrebe vystužovadiel v priečnom smere.
Tab. 2 – Porovnanie hmotnosti a ceny jednotlivých variantov [1]
Variant

Celková hmotnosť

Celková cena
spoje + prierezy

[t]

[€]

Kĺbový

76.213

61 504.16

Tuhý

71.370

71 239.02

Polotuhý (typ1)

74.514

64 138.85

Polotuhý (typ2)

71.843

57 179.32
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ZÁVER
Pri celkovej cene oceľovej konštrukcie nebýva
rozhodujúcim faktorom len samotná spotreba
ocele ale aj cena vyhotovenia jednotlivých spojov.
Z tohto hľadiska sa ako veľmi výhodné javia polotuhé uzly vďaka nízkej cene, prijateľnej náročnosti
vyhotovenia spojov a akceptovateľnej spotrebe
materiálu.
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S tat ick á a t var o vá a nal ý za d r ev enej š kr u p in y pr e k onš t ru kc iu š p or t ov ej haly
Typ konštrukcie popísaný v tomto príspevku je možné charakterizovať svojim
statickým pôsobením do oblasti prútových škrupín. Vzhľadom na zložitý tvar
strešnej roviny je nevyhnutné ku konštrukcii tohto typu pristupovať osobitým prístupom, týkajúcim sa či už tvorby, zaťaženia a analýzy výpočtového
modelu, alebo samotnej interpretácie získaných výsledkov na výsledné posúdenia.

ÚVOD
V súčasnosti sa kladú čoraz väčšie nároky na
to, vytvárať tvarovo zaujímavé konštrukcie, ktoré
na seba upozornia nielen svojou funkciou, ale taktiež schopnosťou sa esteticky začleniť do svojho
okolia. Prútové škrupiny nepopierateľne do tejto
oblasti patria.
Analyzovaná konštrukcia (Obr.1) je namodelovaná z lepeného lamelového dreva pevnostnej
triedy GL28h.

Obr. 1 – Analyzovaná konštrukcia
V strešnej rovine ide o sústavu ortogonálnych
zakrivených nosníkov prierezu 150/500, doplnených diagonálnym systémom drevených prvkov
rovnakého prierezu. Ortogonálny systém nosníkov je ukladaný na sústavu hlavných oblúkov.
Hlavné oblúky prierezu 200/500 sa spolu s diagonálnym systémom stretávajú v rohoch objektu
v spoločných bodoch podopretia. Rozpätie hlavných oblúkov je definované pôdorysnými rozmermi konštrukcie 48m a 36m. Vzopätie týchto
oblúkov je 10m. Konštrukcia je vo všetkých 4 sme-
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roch vykonzolovaná a podopretá systémom sklonených stĺpikov. Vzdialenosti priečnych väzieb sú
4m. Najvyšší bod konštrukcie sa nachádza vo
výške 15,5m nad úrovňou terénu.
TVORBA ANALYTICKÉHO MODELU
Výpočtový model bol vyhotovený v programe
SCIA Engineer. Pre vytvorenie prútového modelu
viackrát zakrivenej strešnej roviny bola zvolená
metóda deformovania rovinnej prútovej siete.
Na výsledný tvar deformovanej siete majú
vplyv tri základné faktory:
• okrajové podmienky,
• veľkosť a poloha zaťaženia,
• mierka vykreslenia priestorovej deformácie.
V prvom kroku bola vytvorená sieť ortogonálnych prútov v rastri 4mx4m doplnená o diagonálne prvky. V rohoch siete boli definované okrajové podmienky kĺbového podopretia a následne
bola prútová sieť zaťažená osamelými silami
v troch dvojiciach rozhodujúcich uzlov, s najväčšou hodnotou zaťaženia v strede (Obr.2).

Obr. 2 – Rovinná prútová sieť – zaťaženie
a okrajové podmienky
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Obr. 3 – Deformácia prútovej siete

Obr. 5 – Flow Design

Získaný deformovaný tvar (Obr.3) pôvodne rovinnej sústavy prútov bol následne prevzatý vo
forme čiar, ktoré popisovali výsledný tvar konštrukcie.

Pre stanovenie zaťaženia vetrom bol zvolený
program Flow Design (Obr.5), ktorý umožňuje
prostredníctvom modelu konštrukcie vytvoriť
podmienky pre stanovenie vonkajšieho tlaku na
jednotlivých oblastiach pomocou veterného tunelu. Na základe získaných hodnôt vo forme farieb, kontúr a extrémov namáhania, bolo možné
výsledky zaťaženia interpretovať na reprezentatívnych oblastiach konštrukcie vo výpočtovom
modeli pre všetky štyri smery pôsobenia vetra
(Obr.6).

ZAŤAŽENIE KLIMATICKÝMI VPLYVMI
Osobitosť návrhu škrupinovej konštrukcie sa
prejavila najmä pri stanovení zaťažení klimatickými vplyvmi, nakoľko tvar a geometria strešnej
roviny je normovými spôsobmi ťažko popísateľná.
Zaťaženie snehom na konštrukcii prislúchalo
s ohľadom na uvažovanú zemepisnú polohu ako
bežnej, tak mimoriadnej situácii. Okrem konštantnej hodnoty zaťaženia snehom na celý pôdorysný priemet sa uvažovalo aj s nesymetrickým
usporiadaním zaťaženia, pričom využitá bola symetria konštrukcie cez štvrtinovú veľkosť pôdorysnej plochy (Obr.4).
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Obr. 6 – Oblasti zaťažené vetrom vo výpočtovom modeli – smer 0°

Obr. 4 – Usporiadanie závejového zaťaženia na
strešnú konštrukciu

LINEÁRNA ANALÝZA KONŠTRUKCIE
Lineárna analýza poslúžia pre prvotnú optimalizáciu prierezov z hľadiska tuhosti, napätia a deformácii konštrukcie. Pre podrobnú analýzu a výsledné posúdia jednotlivých prvkov bolo kľúčové
vykonať globálnu stabilitnú analýzu a následne
spustiť geometricky nelineárny výpočet.
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GLOBÁLNA STABILITNÁ ANALÝZA
Vzhľadom na typ riešenej konštrukcie nie je
možné objekt posúdiť bežnými postupmi z prostredia lineárnej analýzy.
Pre stabilitnú analýzu sa zvolili 4 kombinácie
zaťaženia, od ktorých sa následne odvíjali tvary
straty stability zohľadnené v geometricky nelineárnom výpočte. Zohľadnené boli nasledovné návrhové kombinácie:
• Kombinácia A: [G0+G1]x1,35+1,5xQ1
Q1 – konštantné zaťaženie snehom
• Kombinácia B: [G0+G1]x1,35+1,5xW2
W2 – vietor – smer 0° (Obr.6)
• Kombinácia C: [G0+G1]x1,35+1,5xQ2
Q2 – sneh, typ – 1-0,5-1-0,5 (Obr.4)
• Kombinácia D: [G0+G1]x1,35+1,5xQ3
Q3 – sneh, typ – 1-1-0,5-0,5 (Obr.4)

STANOVENIE POČIATOČNEJ IMPERFEKCIE
Veľkosť počiatočnej imperfekcie bola stanovená v zmysle [7] pre nesymetrické zaťaženie. Nakoľko však konštrukcia nezodpovedá normou definovanému oblúku pre stanovenie veľkosti počiatočnej imperfekcie, uvažuje sa vo výpočte kvôli
bezpečnosti návrhu aj s dvojnásobnou hodnotou.
Pre geometricky nelineárny výpočet boli uvážené
nasledovné hodnoty počiatočných imperfekcii:
• e0=90mm
• 2xe0=180mm.
GEOMETRICKY NELINEÁRNY VÝPOČET
Veľkosti počiatočných imperfekcií môžu pre
príslušné tvary straty stability nadobúdať kladnú
aj zápornú hodnotu, pôvodnej aj dvojnásobnej
veľkosti. Vstupné parametre, ktorými sú tvary vy-

Obr. 7 – Globálne tvary straty stability
Z každej z uvedených kombinácii boli zo stabilitného výpočtu vybraté prvé štyri tvary straty stability s prislúchajúcim súčiniteľom rozdvojenia
rovnováhy. Každý uvedený tvar vybočenia sa
vzťahuje na celú konštrukciu. Celkovo bolo definovaných 16 tvarov straty stability konštrukcie
(Obr.7), ktoré sa uvážili v ďalšom výpočte ako
možné počiatočné imperfektné tvary.
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bočenia a hodnoty počiatočných imperfekcii boli
prisúdené štyrom zvoleným kombináciám pre
geometricky nelineárny výpočet. Zohľadnené boli
tieto návrhové kombinácie:
• NC1: [G0+G1]1,35+1,5Q1
Q1 – konštantné zaťaženie snehom
• NC2: [G0+G1]1,35+1,5W2
W2 – vietor – smer 0° (Obr.6)
• NC3: [G0+G1]1,35+1,5Q1+0,9W2
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•

NC4: [G0+G1]1,35+1,5Q4
Q4 – sneh, typ – 0,5-1-1-0,5 (Obr.4)
Celkovo bolo vyhodnotených 256 nelineárnych
kombinácii, ktoré boli rozdelené do ôsmich obálok.
VYHODNOTENIE GEOMETRICKY NELINEÁRNEHO
VÝPOČTU
Analýza a vyhodnotenie boli vztiahnuté na výslednú napätosť základných prvkov konštrukcie.
Analyzované prúty sú v príslušnej tabuľke (Tab.1)
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vyznačené červenou farbou. Napätosť je vyhodnotená na základe extrémov z ôsmich nelineárnych obálok, z ktorých každá obsahuje 32 kombinácií zaťaženia pre príslušné tvary straty stability
a veľkosti počiatočných imperfekcií. Nakoľko napätosť získaná z lineárneho výpočtu je uvedená
bez zohľadnenia súčiniteľa vzperu, nepredstavuje
porovnateľný extrém napätosti s výsledkami
z obálok nelineárnych kombinácii. Vzperné dĺžky
a súčinitele vzperu v lineárnej analýze pre izolované prúty neboli zisťované, nakoľko priestorové

Tab.1 – Analýza a vyhodnotenie napätosti na hlavných oblúkoch
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spolupôsobenie jednotlivých prvkov najlepšie vystihuje globálna analýza konštrukcie. Spôsob vyhodnotenia v tabuľke 1 je uvedený z hľadiska potreby definovania extrémov v nelineárnych kombináciách. Pri hlavných oblúkoch to boli obálky
kombinácii NC1 a NC1-2xe0. V týchto obálkach
boli predpokladané najväčšie prírastky vnútorných síl a z tohto dôvodu sú spracované do formy
grafického vyhodnotenia. Prírastky sa vzťahujú na
extrém vnútornej sily všetkých prvkov rovnakého
typu.
Grafické vyjadrenie prírastkov (Obr.8) reprezentuje vplyv tvarov vybočenia a počiatočnej imperfekcie s kladnou aj zápornou hodnotou na
vnútorné sily. Na zvislej osi je vyznačená veľkosť
vnútornej sily. Na vodorovnej osi sa nachádza

označenie konkrétneho tvaru vybočenia, pričom
znamienko značí, či ide o kladnú alebo zápornú
hodnotu počiatočnej imperfekcie. Oranžovou farbou je pre porovnanie vyznačená pôvodná veľkosť vnútornej sily získaná lineárnym výpočtom.
Výsledné posúdenie prvkov sa však nevzťahuje
na jeden konkrétny extrém vnútornej sily a preto
sa rozhodujúce tvary vybočenia a počiatočné imperfekcie pri záverečnom posúdení môžu líšiť. Výsledné posúdenie prierezov je výsledkom najnepriaznivejšej kombinácie namáhania.
Grafické vyhodnotenie preukázalo, že prírastky vnútorných síl na hlavných oblúkoch konštrukcie dosahujú najväčšie extrémy pri tvaroch
vybočenia s označením B1 až B2 s kladnou aj zápornou hodnotou imperfekcie.

Vyhodnotenie extrémov nelineárnych kombinácií - Hlavný oblúk-N-380
-375
-370
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Vyhodnotenie extrémov nelineárnych kombinácií - Hlavný oblúk-My+
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Vyhodnotenie extrémov nelineárnych kombinácií - Hlavný oblúk-Vz
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Nelineárna C2Nelineárna C3+
Nelineárna C3Nelineárna C4+
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Nelineárna D3Nelineárna D4+
Nelineárna D4-

0

Lineárna kombinácia MSÚ

Imperfekcia - e0=90mm

Imperfekcia - 2 x e0=180mm

Obr. 8 – Grafické vyhodnotenie extrémov vnútorných síl – Hlavné oblúky: N-, M+, Vz
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VÝSLEDKY POSÚDENIA PRIEREZOV
Po zohľadnení prírastkov vnútorných síl získaných geometricky nelineárnym výpočtom je
možné jednotlivým prvkom pri posúdení definovať súčiniteľ vzperu rovný 1,0.
Tab. 2 - Výsledky posúdenia prierezov

ZÁVER
Analýza konštrukcie tohto typu je iteračný
proces. V prípade nevyhovujúceho posúdenia je
potrebné vo výpočtovom modeli zväčšiť prierez,
čo však vedie ku zmene tuhosti a opäť je potrebné
znovu vyhľadať tvary vybočenia, vzťahujúce sa na
celú konštrukciu. Tie sa nebudú nachádzať na rovnakej pozícii a bude im prisúdený iný koeficient
rozdvojenia rovnováhy. Taktiež je potrebné konštatovať, že daná problematika je v tomto konkrétnom prípade vyriešená len čiastočne, nakoľko
bolo analyzovaných a vyhodnotených len určitých
256 prípadov z hľadiska vplyvu počiatočných imperfekcií a tvarov vybočenia. Riešenie obdobnej
konštrukcie v praxi by si vyžadovalo rozsiahlejšiu
analýzu.
ROMAN HERDA
MILOŠ SLIVANSKÝ
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A na lys is of p ot ent ial usa g e of t he new shap e
of p er f ora ted s t eel st r ip i n ti mb er-c oncr ete
st r uc tur es
Perforated steel strips as an alternative coupling method of steel-concrete
structures have found application not only in bridge construc-tion, but in
building structures, where it is necessary to overcome large spans. The usage
of perforated steel strips in timber-concrete structures does have not reached the level of other types of coupling methods. Nu-merical simulations
can be used to analyse the behaviour of such struc-tures, as well as monitor
the stress parameters of individual elements. Based on the results, it is possible to evaluate their potential as well as other directions of research of timber-concrete structures with perforat-ed steel strips.

INTRODUCTION
The usage of perforated steel strips as shear
connectors for concrete and steel is constantly
increasing, especially in the field of bridge construction, where such structures have the pre-requisites to function reliably throughout their service life due to the combination of good stat-ic
and fatigue properties. Steel-concrete com-posite structures coupled with perforated steel
strips are also beginning to occur in ground
structures, where it is necessary to overcome a
large span between supporting structures with
appropriate fatigue properties - these are main-ly
parking garages [1].
However, research of the wider usage of perforated steel strips in timber-concrete struc-tures
is still absent, with one exception being the use of
TiComTec HBV® thin perforated steel strips [2].
The usage of other types of steel strips, which
have contributed to the attractiveness of the use
of these types of composite structures, has not
yet been investigated.
Due to the absence of basic knowledge about
the possible behaviour of composite tim-berconcrete structures with perforated steel strips, it
is appropriate to use numerical simulations to
analyse stress and strain parameters of these
structures to obtain information about behav24

iour of individual parts of these structures under
increasing load and thus evaluate the potential of
these structural elements in buildings.
DESCRIPTION OF THE PRESENT STATE
After almost forty years of research in the field
of composite steel-concrete structures, perforated steel strips can be considered a safe and reliable alternative to commonly used shear connectors, especially headed studs, and often
represent an alternative with higher load-bearing
capacity and better fatigue properties. Design
procedures and technical approvals (Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-26.4-56 - Stahlverbundträger mit Verbunddübelleis-ten in Klothoiden- und Puzzleform) were issued for some types
of perforated steel strips, such as MCL or PZ,
based on research [3]. However, these are strips
used only in composite steel-concrete structures,
not timber-concrete structures.
In the case of composite timber-concrete
structures, thin perforated HBV® strips from TiComTec [2] can be considered as reliable shear
connectors. Research of these strips was completed in 2010 by publishing technical ap-proval (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-557 HBV-Schubverbinder aus Streckme-tall und vor-
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gefertigte Bauteile mit eingeklebten; HBV-Schubverbindern für ein Holz-Beton-Verbundsystem)
[4]. These strips are glued into milled grooves in
timber elements (beams, CLT boards). Sub-sequently, the concrete reinforcement is placed and
concreting takes place (Fig. 1). The ad-vantage of
this system for residential buildings is the possibility of conducting the electrical installation with a
concrete layer, as well as equipping it with
electric underfloor heating.
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Fig. 2 – Examples of timber-concrete beams
with perforated steel strips [5]
NUMERICAL ANALYSIS
To perform the numerical analysis, a 3D model
of a simply supported timber-concrete beam was
created in the ANSYS 19 [6] program (Fig. 3), using
both axes of symmetry of the model to speed up
the calculation. The axial distance of the supports
is 5.0 meters, the cross-sectional dimension of
the wooden part (C24) is 200/100 mm, on which
is placed a concrete slab made of con-crete class
C30 / 37 with a thickness of 100 mm with a width
of 650 mm. The load was distribut-ed equally on
the upper surface of the concrete slab and was
chosen to be 15 kN/m2. The MCL [3] type with a
thickness of 5 mm (thickness is a function of the
rail size; the value results from the selected rail
size according to the design manual [3]) was chosen as the type of coupling bar at a mutual distance of 50 millimetres of S355 steel.

Fig. 1 – Cross-sections of timber-concrete beams
with HBV® strips from TiComTec [4]

Fig. 3 – 3D model of timber-concrete beam analysed by numerical simulations

Research at the University of A Coruña (Spain)
has also focused at similar perforated steel strips
[5]. They also combined them with the effect of
additional transverse and longitudinal rein-forcement bars (Fig. 2). The research focused on the
efficiency of the transmission of longitu-dinal
shear force through the shear connectors between the timber and concrete part of the crosssection by both laboratory experiments and numerical simulations in order to define the
stiffness parameters of the joint and verify the
numerical model for examining the coupling of
timber-concrete structures.

The analysis consisted of an initial simulation
of a timber-concrete cross-section without shear
connectors to obtain reference results (stress and
strain) - a combined cross-section without the
effect of coupling and a fully cou-pled crosssection. The material model of con-crete and
wood was initially chosen as linear elastic (L) because of the complicated nonlinear elastic material model with many specifically parameters,
that can be obtained only by large amount of the
laboratory tests.
Subsequently, 5 mm thick MCL type perfo-rated steel strips (2 variants - with linear elastic (L)
and nonlinear elastic material model (NL)) were
25

01/2021

structures.sk

added to the cross-section, while their thickness
gradually decreased to 2 millimetres (models
with nonlinear (NL) material character-istics of
steel is covered by a true stress-strain steel diagram for S355 steel). For comparison, the variant
with a glued perforated steel strip of the HBV®
type with a thickness of 2 millimetres was also
evaluated.
To compare the results, the material model of
the concrete was changed to nonlinear (Menetrey-William with parameters of C30/37 concrete
[7]), as well as the analysed effect after failure of
the timber beam on deformation and stresses in
the timber-concrete beam - by creating a break in
timber cross-section in the middle of the beam.
Finally, a parametric study was created, where
there was a gradual increase in the load to the limit value of tensile stresses of extreme fibres in
the timber part (C14-C50), while the stresses in
the perforated steel strips and con-crete were
analysed, as well as the effect of load and material class on deformation.
RESULTS
In this study, mainly extreme stresses in every
part of composite timber-concrete beams and deformation were inspected to compare the results
in selected samples of the model in order to understand the behaviour of such structure.
The results for the combined timber-concrete
cross-section without coupling effect (sample 1)
and the fully coupled cross-section (sample 2) can
be found in top of the tab. 1. These are reference
values for comparison with the results of the

other analysed models and will be used to interpret the results from other simulations in the next
chapter.
Subsequently, a pair of MCL-type perforated
steel strips with a thickness of 5 mm was added
to the model, while the model was fully materially linear elastic (sample 3) and subsequently the
material characteristics of the steel strips (sample
4) were changed to non-linear elastic – true
stress-strain curve S355 steel diagram.
The influence of thinner strips (outside the recommended interval given in the design pro-cedure [3]) on the parameters of the beam under
load was analysed on samples 5 to 7, while for
comparison a sample with a fitted HBV® strip with
a thickness of 2 millimetres was modelled (sample 8).
To refine the calculation and to obtain more
precise results, the material model of concrete
C30/37 was changed to non-linear elastic (sample 9), which makes it possible to compare this
effect with the model with linear elastic characteristics of concrete (sample 4).
The situation with the timber cross-section after the break (analytically in the bottom fibres of
the timber beam in the middle of the span) was
also monitored (especially because of the influence of the beam failure on stress parame-ters in
concrete and steel parts), this case was modelled
by weakening the cross-section or interrupting it
in the middle of the span where the cross-sectional failure is expected to occur (sample 10). The
results for the samples 3 - 10 can be found in tab.
1.

Tab. 1 – Results of the numerical simulations of analysed composite timber-concrete beam
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Fig. 4 – Stress in the right half of the HBV® perforated steel strip (top); stress in the right half of the
MCL perforated steel strip with non-interrupted timber beam in the middle of the span (middle);
stress in the right half of the MCL perforated steel strip with inter-rupted timber beam in the middle
of the span – value of stress in dark areas is higher than maximum value in the middle picture (bottom)
Finally, a parametric study (sample 11-23) was
prepared, in which the material parameters of
the timber part of the cross-section and the load
were changed so as to achieve the maxi-mum
tensile stress in the lower fibres of the timber
cross-section. The material parameters of the
concrete part were set to C30/37 (NL) and the
steel perforated strips were from steel S355 with
thickness of 5 millimetres and the material approximation as non-linear elastic. The increase in
stress in the entire timber-concrete cross-section,
the vertical deformation as well as the value of
the load at which the maximum stress in the wooden part occurred were monitored. The results
are shown in tab. 2.
DISCUSSION
Numerical simulations confirmed the expected favourable effect of the coupling of the
timber and concrete part of the cross-section on
the value of deformation and stress in the examined beam (samples 1 and 2). The addition of the
perforated steel strip to the model also confirmed
the fact that the addition of the steel strips will
slightly reduce the cross-sectional stresses as well
as the deformations (sample 3). By refining the
material model of the perforat-ed steel strips to
non-linear elastic, the stress and deformation

were further reduced due to the refinement of
the calculation (sample 4).
The reduction of the thickness of the steel
strips did not affect the stress values and de-formation of the beam, which is favourable for material savings, as well as easier handling and assembly of the coupling bar itself (samples 5 to 7).
A surprising conclusion is the comparison of beam
samples with the perforated steel strip type MCL
thk. 2 mm (sample 7) and HBV® steel strip (sample 8) - stress in the timber and con-crete part of
the cross-section, as well as de-formation were
almost identical, but in the case of HBV® steel
strips the stress in the steel strips is significantly
higher, but higher stress values are found especially in the part of the strips embedded in the
timber part of the cross-section (Fig. 3).
To refine the results (mainly due to higher values of tensile stresses in the concrete part of the
cross-section) the material model of con-crete
was changed to nonlinear elastic (sample 9),
which resulted in a small increase in defor-mation
(compared to sample 4), but especially stress
corrections in the concrete part. As the decisive
part of the cross-section in terms of durability is
the load-bearing capacity of the timber part of
cross-section, it is assumed that the timber cross-
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section will fail in the middle of the span. To capture the effect of breaking the timber part, the
timber cross-section in the middle of the beam
was weakened by omission (sample 10). There
were significant stress changes in the cross
section - the value of com-pressive stresses in
concrete tripled, increased significantly and partially redistributed the stress in the steel strips
(Fig. 5). The maximum stress in the timber part of
the cross section is located in approximately one
thirds of the beam. The deformation value has almost dou-bled, but still reaches approximately 74
percent of the deflection limit, which is still an accepta-ble value.
In the final parametric study (samples 11 to
22) the influence of increasing the load on the limit value of tensile stresses in the wooden part of
the wooden concrete beam (according to EN 338
[8]) was analysed. Despite the in-crease in stress
in the timber part, the increase in deformation
was significantly lower, similar to the increase in
stress in the remaining cross section. From the results it is possible to inter-pret the fact that all
examined samples in the parametric study (samples 11 to 22) met the condition of limit deflection
(1/200 of the span) with a value of 25 mm.
In conclusion, it is also possible to state that
the refinement of material models has reduced
the stress parameters as well as deformation.
Due to the complexity of the plastic wood model, only the linear material model was consid-ered

in this analysis. Compared to the HBV® type steel
strips, the MCL type steel strips are significantly
less stressed, and its effective use occurs only at
the moment of a possible failure of the timber
cross-section.
CONCLUSION
The analysis confirmed the potential of using
perforated steel strips commonly used in the case
of composite steel-concrete structures, while
their primary purpose (namely the trans-mission
of longitudinal shear forces between the timber
and concrete part of the cross-section) they perform reliably and efficiently. Their analysis in the
environment of numerical simulations is reliable
even in the case of the use of linear elastic material models, which ex-pands the possibilities of research and analysis to other programs. The
assumption that it is possible to modify the recommended geomet-ric intervals of the steel
strips, especially the thickness and height ratio,
has been confirmed - thinner strips work just as
reliably without stress concentrations, similar to
HBV® perforat-ed steel strips, which are used in
timber-concrete structures. The moment of failure of the timber part of the cross-section was
also analysed in order to determine in detail the
redistribution of stresses in the cross-section.
The parametric study confirmed the significant influence of the material parameters of the
timber part of the cross-section on the maxi-mum

Tab. 2 – Results of the numerical simulations of analysed
composite timber-concrete beam
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possible load capacity as well as the de-formation. The increase in stress in the steel strips was
insignificant and their value did not reach the
yield point of the steel, which repre-sents the
possibility for their eventual optimiza-tion. In
conclusion, it can be stated that the per-forated
steel strips glued to the timber cross-section can
be considered as a safe and reliable alternative to
other shear connectors used in timber-concrete
constructions. However, more detailed research
of such structures is needed, which would comprehensively cover the whole issue in order to
create a reliable design proce-dure for the construction of such structures.
ADAM PETRÍK
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A na lýza d r ev enej k onštr uk c ie t r ib úny
Tribúna bola postavená v roku 1996, generálnym projektantom bol Ing. arch.
Slavomír Chorvát. Slúži pre divákov a rozhodcov, ktorí sledujú vodácke športy
na umelom kanáli. Celý areál vrátane tribúny patrí do komplexu stavieb v
rámci vodného diela Gabčíkovo. Pôvodná polykarbonátová krytina a najmä
jej spoje postupne degradovali, pričom sa objavilo v strešnom plášti viacero
netesností, cez ktoré voda prenikala ku drevenej nosnej konštrukcii.
Analýza a diagnostická prehliadka drevenej nosnej konštrukcie bola vypracovaná na základe objednávky majiteľa objektu pred plánovanou obnovou
strešného plášťa tribúny. Zistený stav nosnej konštrukcie bol vyhodnotený a
následne bol vypracovaný návrh sanačných opatrení drevenej nosnej konštrukcie.

PREDMET ČINNOSTI
V rámci diagnostiky konštrukcie bola vykonaná vizuálna kontrola a vykonali sa merania na
vybraných a dostupných miestach konštrukcie
(vlhkosť dreva, kontrolné merania rozmerov nosných prvkov a pod.). Diagnostická prehliadka bola
zrealizovaná za účelom posúdenia technického
stavu jestvujúcej drevenej konštrukcie a v rámci
plánovanej výmeny strešnej krytiny tribúny.
Stupeň a podrobnosť diagnostickej prehliadky
možno klasifikovať ako diagnostika pred plánovanou rekonštrukciou.
Technický stav kontrolovaných konštrukcií a
typy nájdených porúch boli v rámci vykonanej
diagnostickej prehliadky posudzovaný z pohľadu
týchto kritérií:
• celistvosť a tvarová kompaktnosť (poškodenia, trhliny, deformácie, imperfekcie a
pod.)
• biotické a abiotické poškodenie dreva
• kompletnosť a úplnosť (chýbajúce súčasti
konštrukcie a chýbajúce spájacie prostriedky)
• korózia (pri oceľových častiach) a technický stav povrchovej úpravy (náterový
systém a pod.)
Podľa závažnosti poruchy bol výsledný technický
stav konštrukcií klasifikovaný stupňom poruchy
od 0 do 4.
30

POPIS KONŠTRUKCIE
Konštrukcia tribúny je vytvorená kombináciou
železobetónovej spodnej stavby a celodrevenej
konštrukcie prestrešenia. Spodná časť je železobetónová s monolitickými stenami, stĺpmi a
stropmi. Schodiská sú železobetónové doskové
konštrukcie. Prestrešenie tribúny je celodrevená
konštrukcia s oceľovým výstužným systémom.
Predmetom diagnostickej prehliadky bola táto
časť objektu.
Hlavným nosným prvkom prestrešenia sú konzolové nosníky (rámy) z lepeného lamelového
dreva (LLD), ktoré sú osadené v osových vzdialenostiach 3,6m. Rámy majú tri podpory: päta rámu
na ŽB základe, kotvenie rámu do ŽB stropu a oceľový stĺp v rovine obvodových stien kabín rozhodcov (obr. 2 a obr. 3). V zadnej časti rámu je vytvorené predĺženie strešnej roviny dvojicou drevených nosníkov, ktoré sú podopreté drevenou
vzperou (obr. 4). Pôdorysné rozmery zastrešenia
sú 13,9 x 26,6m.
Medzi rámy sú vložené drevené väznice v osových vzdialenostiach 1,0m, väznice sú v strede
prepojené drevenými nosníkmi (medziväznicami). Na väznice a medziväznice je kotvená polykarbonátová dutinková dosková krytina.
Strešná rovina je vystužená tromi neúplnými
priečnymi vystužovadlami a dvoma pozdĺžnymi
vystužovadlami. Vystužovadlá sú tvorené vždy
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Obr. 1 – Pôdorys zastrešenia

Obr. 2 – Priečny rez zastrešenia
dvojicou oceľových rúrok vo forme prekrížených diagonál.
Konzolové nosníky sú z LLD nešpecifikovanej
triedy pevnosti. Väznice a medziväznice sú z reziva.
VÝSLEDKY DIAGNOSTICKEJ PREHLIADKY
Prieskum stavu drevených prvkov bol vypracovaný na dostupných častiach konštrukcie z terénu
a z rebríka. Nie sú tu zahrnuté nedostupné časti,
ako sú napr. horné hrany konzolových nosníkov,
väzníc a medziväzníc, a päty konzolových nosníkov chránené bočnými plechmi. Úplnú kontrolu
skutočného stavu v týchto miestach bude preto

nevyhnutné vykonať v súčinnosti s dodávateľom
sanačných a pokrývačských prác.
Na drevených prvkoch bola zistená hniloba v
rôznom stupni – od H1 až po H4, pričom H1 znamená slabé poškodenie a H4 znamená totálne poškodenie. Lokalizácia poškodených miest bola vyznačená vo výkresoch s popisom poškodenia. Príčinou rozsiahlejšej hniloby bola strata tesniacej
funkcie v prípojoch krytiny (obr. 7 a 8).
Na drevených prvkoch bola zistená hniloba v
rôznom stupni – od H1 až po H4, pričom H1 znamená slabé poškodenie a H4 znamená totálne poškodenie. Lokalizácia poškodených miest bola vy-
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značená vo výkresoch s popisom poškodenia. Príčinou rozsiahlejšej hniloby bola strata tesniacej
funkcie v prípojoch krytiny (obr. 10 a 11).

Obr. 3 – Pohľad na konzolovú časť strechy

Okrem stavu drevnej hmoty bol sledovaný aj
stav spojovacích prostriedkov a stav oceľových
častí v prípojoch.
NÁVRH OPATRENÍ
Opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti konštrukcie a návrhy zlepšenia stavu najmä z hľadiska
ochrany dreva pred vlhkosťou, zlepšenia účinnosti prípojov a celkového architektonického
vzhľadu obsahovali návrhy na výmenu najviac poškodených prvkov, protézovanie menej poškodených častí, zmenu konštrukčného riešenia prípojov, návrh konštrukčnej ochrany pred slnečným
žiarením a dažďom a doplnenie vystužovadiel.
Vzhľadom na pomerne veľké oslabenie prierezov hlavných nosných prvkov je potrebné vypracovať statický výpočet so zohľadnením oslabenia
prierezov. V prípade silného poškodenia (stupeň
H3) je navrhovaná výmena prvku za nový prvok
rovnakého prierezu (prípadne protézovanie).
V prípade totálneho poškodenia (stupeň H4)
bude doplnený nový prvok rovnakého prierezu.
V prípade, že sa jedná poruchu na konzolovom
nosníku, bude zrealizované doplnenie prierezu
podľa lokalizácie poruchy.

Obr. 4 – Celkový pohľad zo zadnej strany
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Obr. 5 – Pohľad na konzolový nosník

Obr. 7 – Konzolový nosník, hniloba v prípoji

Obr. 6 – Pohľad na pätu konzolového nosníka

Obr. 8 – Konzolový nosník, hniloba
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ZÁVER
Analýza a diagnostická prehliadka drevenej
nosnej konštrukcie bola vypracovaná pred plánovanou obnovou strešného plášťa tribúny. Zistený
stav nosnej konštrukcie bol vyhodnotený a následne bol vypracovaný návrh sanačných opatrení
drevenej nosnej konštrukcie.
Po realizácii sanačných opatrení je žiadúce
vzhľadom na súčasný technický stav a fyzickú životnosť drevených konštrukcií minimálne 1-krát
za rok vykonať preventívnu kontrolnú prehliadku.
Podrobnú diagnostickú prehliadku odporúčame
vykonávať 1-krát za 2 roky alebo hneď ako sa preventívnou prehliadkou zistí porucha stupňa 2 (porucha ovplyvňuje prevádzkyschopnosť a/alebo
ovplyvňuje spoľahlivosť konštrukcie v budúcnosti) alebo vyššieho.
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.
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Vp lyv vy hot ov enia d ier p re s kr ut ky na na má hanie n a 50 -r očn om p r íl ož k ov om uhol ník ov om s p oj i
V rámci rekonštrukcií existujúcich stožiarov sa často stretávame s nutnosťou
stožiare zosilňovať. Zosilnenie stožiara je možné uskutočniť viacerými spôsobmi ako je dopĺňanie nových konštrukčných prvkov, pridávanie materiálu
k pôvodným prvkom a ich kombinácia. Často sa stretávame s nutnosťou zásahu do pôvodnej konštrukcie v podobe vŕtania otvorov. Tento príspevok popisuje odoberanie samotnej vzorky príložkového uholníkového spoja, prípravu vzorky a materiálový rozbor vzorky s ohľadom na novo vyvŕtané
otvory.

PÔVOD VZORKY
Vzorka bola odobratá pri demontáži prebytočného (nie havarovaného) telekomunikačné-ho
stožiara (obr. 1) v roku 2018. Stožiar bol po-stavený v roku 1965, to znamená že v prevádzke bol
53 rokov. Po celú dobu životnosti slúžil ako nosič
rôznych telekomunikačných technológií, ktoré
boli, vplyvom ich vývoja a zmenami a roz-širovania účelu ktorému slúžili, obmieňané ale-bo dopĺňané. Telekomunikačný stožiar bol po-stavený v
horskej lokalite Brezovec nad mestom Dolný Kubín (690 m.n.m). V danej lokalite pôso-bia nasledovné návrhové klimatické podmienky podľa súčasných noriem: vetrová oblasť II. (26 m / s), snehová oblasť II., námrazová oblasť stred-ná 15mm
raz za 10 rokov.
Konštrukčne bol stožiar navrhnutý ako kónická štvorboká priehradová oceľová konštruk-cia
z valcovaných uholníkov výšky 28,90 m. Vo vrchole bol rúrový nadstavec výšky 3,50 m z rúry
CHS 95 x 8 mm. Pôdorysný prierez stožiara mal
tvar štvorca s vonkajšou vzdialenosťou nárožníkov 1,51 m v päte veže a 0,55 m vo vrchole. Jednotlivé profily dielcov sú naznačené v tabuľke 1.
Stožiar bol navrhnutý zo základového dielu, z
troch montážnych dielov a plošinky vo vrchole
Montážne diely boli navzájom spájané skrutkovými spojmi s príložkami so skrutiek M 20 a M 16
pevnostnej triedy 8 G (8.8).
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Obr. 1 – Ešte funkčný stožiar v lokalite
Brezovec nad mestom Dolný Kubín
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Jednotlivé nosné prvky montážneho dielu boli
spájané zvar-mi s obaľovanými elektródami (111)
- prípoje dia-gonál a priečok k nárožníkom. Na
stožiari bol z vonkajšej strany inštalovaný výlezový rebrík s ochranným košom a káblový rošt.
Povrchová protikorózna ochrana je riešená
ochranným náterom zo syntetických farieb.
Demontáž stožiara bola realizovaná odstránením diagonál základového a prvého dielca a narezaním profilov nárožníkov nad prípojom prvého a
základového dielca a následným strhnutím konštrukcie vrcholom smerom dole svahom (obr. 2).
Pri demontáži došlo k poškodeniu 2ks spojov nárožníkov z dôvodu nárazu strhnu-tej konštrukcie
(obr. 3), tie však neboli predmetom nášho vyšetrovania.
ÚČEL ODOBRATIA VZORKY A PROGRAM VÝSKUMNEJ ÚLOHY
Vzorka bola odobratá z dôvodu možnosti analýzy skrutkovaného montážneho spoja s príložkou
(jednostrižný spoj) a overenie vlastností novo
zhotovených otvorov pre skrutky rôznymi techno-
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lógiami v materiály po viac ako 50 rokoch prevádzky v režime časovo premenných zaťažovacích
(únavových) cyklov počas celej životnosti. Vzorka
bola odobratá ako časť 1. nadzemného spoja nárožníka nárožníka stožiara.
Program výskumnej úlohy bol nasledovný:
 odobratie vzorky pri demontáži stožiara;
 rozobratie vzorky a vizuálne zhodnotenie
poškodzovacieho procesu spoja po viac
ako 50 rokoch prevádzky;
 premeranie ovality pôvodných otvorov,
rozmerových a smerových;
 zhotovenie nových otvorov pre skrutky
tromi rôznymi technológiami v pôvodnom materiály nárožníka stožiara, použité boli technológie: vŕtanie, frézovanie,
prerážanie;
 pozdĺžne prerezanie vzorky cez osi otvorov vodným lúz dôvodu minimalizácia tepelného ovplyvnenia materiálu vzorky;
 makro a mikroskopická analýza povrchov
novo zhotovených otvorov, najmä z ohľadom na deformácie kolmé na pozdĺžnu os

Tab. 1 – Profily demontovaného stožiara
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vzorky vznikajúce v dôsledku technologických procesov;
chemický rozbor materiálu vzorky;
skúšky mechanických vlastností materiálu vzorky, najmä ťahovej pevnosti v
rôznych režimoch a vrubovej húževnatosti.

Vzorka bola rozobratá spôsobom dokumentovaným na obr. 4 a obr. 5. Na obr. 6 je vzorka z už
prevedenými otvormi pomocou troch rôznych
technológií a následne na obr. 8 je vzorka rozrezaná vodným lúčom.
Po rozobratí vzorky boli kontrolované a analyzované povrchy uholníka nárožníka a príložky
skrutkového spoja. Ide styčné povrchy spoja,
ktoré počas celej životnosti stožiara neboli prístupné (kontroly povrchov rozobratím spoja nárožníka robené neboli). Údržba povrchovej protikoróznej ochrany konštrukcie syntetickými nátermi bola robená na solídnej úrovni. Skrutky
spoja boli dotiahnuté, čo bolo demonštrované na
obrázkoch pri rozoberaní spoja bolo nutné
skrutky nahrievať.

Obr. 2 – Demontáž stožiara
Obr. 4 – Rozoberanie vzorky

Obr. 5 – Rozoberanie vzorky

Obr. 3 – Poškodenie časti dolnej časti stožiara
v gravitačnom základe v dôsledku
nárazu hornej demontovanej časti stožiara
(strhnutie celej konštrukcie do strany po prerezaní nárožníkov)
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Obr. 6 – Vzorka po vytvorení nových otvorov
tromi rôznymi technológiami
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ROZBOR VZORKY
Na základe objednávky bola spracovaná technická správa s názvom „Rozbor dierovaných oceľových profilov“ na Výskumnom Ústave Zváračskom [1], v ktorej boli definované materiálové
vlastnosti uholníka a dier prevedených tromi rôznymi technológiami. Jedno rameno profilu bolo
pozdĺžne rozrezané stredom dier. Diery č. 2, 4 a 6
boli na profile zo stožiara. Diery č. 1, 3 a 5 boli zhotovené zhotovené troma rozdielnymi spôsobmi, a
to č. 1 razením, č. 3 vŕtaním a následným vystružením a č. 5 vŕtaním (obr. 8).
Chemický rozbor vzorky potvrdil vlastnosti
materiálu na základe súčasne platných aj noriem
platných v čase výstavby stožiara v tabuľke č. 2.
Z uholníka boli odobraté vzorky pre skúšku ťahom, ktorá bola vykonaná v troch cykloch popísaná v obr. 10. Vykonaných meraní bolo celkovo
18, kde fy.min = 272MPa a fu.min = 379MPa.
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strihaní/razení (obr. 10). Hrana diery č. 3 je
priama (obr. 11) a hrana diery č. 5 vykazuje odklon od priamosti (obr. 12). Mikroštruktúra hrany
diery č. 1 je charakteristická výraznou plastickou
deformáciou (obr. 13). Plastická deformácia sa
pozorovala po celej dĺžke hrany. Mikroštruktúra
hrany dier č. 3 a 5 má polyedrickú feriticko-perlitickú mikroštruktúru pozdĺž celej hrany diery (obr.
14 a 15) bez zreteľných znakov plastickej deformácie.

Obr. 9 – Ťahová skúška ocele vzorky,
1. Červená – 1 deformácia (5%) fy = 285MPa;
2. Žltá – 2 deformácia (5% + 4,5%)
fy = 339MPa;
3.Fialová – 3 deformácia (5% + 5% +8 %)
do lomu fu = 395Mpa

Obr. 7 – Vzorka po zhotovení nových otvorov
tromi rôznymi technológiami a rozrezaní vodným lúčom
Obr. 10 – Makroštruktúra diery č. 1 (razenie)

Obr. 8 – Označenie dier. Diery č. 1, 3 a 5 boli
zhotovené troma rozdielnymi spôsobmi:
č. 1 razením, č. 3 vŕtaním a následným vystružením a č. 5 vŕtaním
Mikroštruktúra materiálu uholníka je tvorená
feritom a malým podielom perlitu a odpovedá
stavu po normalizačnom valcovaní. Makroštruktúru priečneho rezu dier dokumentujú obr. 10 až
12 a mikroštruktúru dokumentujú obr. 13 až 15.
Hrana diery č. 1 nie je priama, odpovedá stavu po

Obr. 11 – Makroštruktúra diery č. 3
(vŕtanie a následné vystruženie)

Obr. 12 – Makroštruktúra diery č. 5 (vŕtanie)
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Tab. 2 – Výsledky chemického rozboru uholníka a smerné chemické zloženia ocele 11375 podľa STN
411375 [2] a ocele S235JR podľa STN EN 10025-2 [3]

Obr. 13 – Mikroštruktúra diery č.1 zhotovenej razením

Obr. 14 – Mikroštruktúra diery č.3 zhotovenej vŕtaním a následným vystružením

Obr. 15 – Mikroštruktúra diery č.5 zhotovenej vŕtaním
Tvrdosť bola meraná Vickersovou metódou
podľa STN EN ISO 6507-1 [4] pri zaťažení 0,49 N
(HV0,05), 9,81 N (HV1) a pri zaťažení 49,1 N
(HV5). Merania boli vykonané pozdĺž a kolmo na
hranu dier. Priemerné hodnoty tvrdosti HV pozdĺž
hrany dier je v tabuľke č.3. Na obr. 16 je graf merania tvrdosti HV05 kolmo na hranu diery, kde je
viditeľné spevnenie materiálu do 4mm od hrany.
ZHODNOTENIE MERANÍ
Chemický rozbor aj ťahová skúška ocele preukázala použitie matriálu S235JR resp. ocele
38

11375. Pri hodnotení hrán jednotlivých dier je posúdená aj ich geometria – priamosť a zvlnenie.
Priama hrana bola zistená len u diery č. 3. „Najnerovnejšia“ – zvlnená hrana bola zistená u diery č.
1, u ktorej odchýlka od priamosti je viac ako zreteľná. Hrana diery č. 5 vykazovala evidentné zvlnenie povrchu, pri zreteľnom odklone priamosti v
porovnaní s dierou č. 1.
Mikroštruktúra hrany dier sa je závislá od spôsobu zhotovenia. Diera č. 1 má hranu charakteristickú výraznou plastickou deformáciou feritických
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zŕn, ktorá sa prejavila najmä ich predĺžením/ohybom do vzdialenosti cca 2,0 až 2,5 mm. Hrana dier
č. 2 a 3 má mikroštruktúru bez zreteľnejšej plastickej deformácie. Povrch hrany diery č. 3 je pritom zvlnený čo sa pri diere č. 2 nepozorovalo.
Tab. 3 – Priemerné hodnoty tvrdosti HV pozdĺž
hrany dier č. 1, 3 a 5
Označenie diery
HV
1
3
5
0,05
254
126
181
1
235
112
155
5
181
104
116
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kov. Materiál uholníka spoja bol podrobený skúškam a je možné konštatovať, že nestratil svoje
vlastnosti po predpokladanom dynamickom zaťažení v priebehu životnosti konštrukcie stožiara. Z
hľadiska spomínaného vyhotovenia dier vieme
konštatovať: Pri zhotovení diery razením došlo
najvýraznejšiemu spevneniu pozdĺž hrany s charakteristickou výraznou plastickou deformáciou a
bola zistená zvlnená hrana. Ostatné dve diery vykazovali vzájomne podobné vlastnosti, nižšie
plastické spevnenie na okraji a rovnejšie hrany
diery. Vplyv vyhotovenia otvoru pre skrutku do
existujúcej konštrukcie môže mať vplyv na únosnosť spoja. Autori sa venujú ďalšiemu výskumu v
danej oblasti s plánom prípadného uplatnenia
riešení v súčasne platných normách STN EN 1090.
JÁN BRODNIANSKY
JOZEF RECKÝ

Literatúra a použité zdroje:
Obr. 16 – Merané hodnoty tvrdosti HV0,05
kolmo na hranu dier
Meranie tvrdosti bolo realizované pri zaťažení
0,49, 9,81 a 49,01 N. Cieľom použitia rôznej veľkosti zaťaženia bolo posúdenie vplyvu plastickej
deformácie na tvrdosť/pevnosť materiálu uholníka čo najbližšie k povrchu hrany. Podľa nameraných hodnôt tvrdosti pri zhotovení diery strihaním (diera č. 1) došlo k najvýraznejšiemu spevneniu pozdĺž hrany, ktoré sa potvrdilo všetkými
troma zaťaženiami. Spevnenie sa prejavilo nielen
pozdĺž hrany, ale aj kolmo na povrch hrán. Meraním tvrdosti HV0,05 sa zistilo, že spevnenie zasahuje až do vzdialenosti cca 4 mm od hrany. Toto
spevnenie sa pozorovalo i pri vyšších zaťaženiach.
Rozdiely absolútnych hodnôt tvrdosti však boli o
poznanie menšie.
ZÁVER
Predmetom tohto článku je ozrejmenie problematiky vyhotovenia dier pre skrutky v stavebnej
praxi. Zamerali sme sa na vyhotovovanie dier do
spoja konštrukcie, ktorá bola v prevádzke 50 ro-

[1] Mráz Ľ., Vrbenská H., Slatkovský I., Mráz
J., Pastier P.; Technická správa Rozbor dierovaných oceľových profilov, Objednávateľ RECKÝ spol. s r. o., zákazka ME 247
222 2203, Výskumný Ústav Zváračský Bratislava 28.2.2020
[2] STN 41 1375, Oceľ 11 375, 28.07.1989
[3] STN EN 10025-2, Výrobky valcované za
tepla z konštrukčných ocelí. Časť 2: Technické dodacie podmienky na nelegované
konštrukčné ocele, 01.02.2020
[4] STN EN ISO 6507-1, Kovové materiály. Vickersova skúška tvrdosti. Časť 1: Skúšobná
metóda, 01.09.2018
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Ex p er im entá lne ov er enie p r i p oj ov ac íc h p r ost r ied k ov , 1 . čas ť – tr hac ie nity 4 , 8mm
Spojovacie prostriedky sú v dnešnej dobe vystavené novým nárokom. Pre potreby opláštenia budov sa často využívajú fasádne elementy, ktoré musia spĺňať súčasne viacej kritérií. Musia pôsobiť esteticky, majú hydroizolačnú funkciu, majú statickú funkciu a musia spĺňať aj funkciu tepelnoizolačnú. Ak by
jedna z uvedených funkcií elementu zlyhala je pravdepodobné, že zlyhá celý
element. Na panel sa pomocou spojovacích prvkov pripájajú ďalšie elementy
nesúce napríklad dekoračné panely, či prvky tieniacej techniky alebo výplne
otvorov. Takýto detail môže byť zdrojom potencionálnych porúch a bezpečnosti konštrukcie, a preto je nutné klásť dôraz na správnosť návrhu a posúdenia týchto detailov. V uvedenom príspevku sa teoreticky a experimentálne
overovali dva typy prípojov – trhacie nity priemeru 4,8 mm a pripojovacie nitovacie matice z nerezovej ocele priemeru M8. V tejto časti sa zameriame na
trhacie nity priemeru 4,8 mm, ich návrh, výpočet a experimentálne overenie.

POPIS OVEROVANEJ VZORKY
Predmetom overovania boli dva typy fasádnych panelov určené pre rovnakú stavbu. Pôvodné mali byť nahradené novými pri zachovaní
rovnakého exteriérového dizajnu. Vonkajšia
pohľadová dekoračná doska bola zachovaná
a znovu použitá, a tento fakt bol využitý aj pri zostavení zaťažovacej sústavy. Dekoračná doska bola
v oboch prípadoch pripojená Prostredníctvom Zprofilov k exteriérovému plechu panela. Rôzny
bol už spôsob prichytenia jednotlivých Z-profilov
a teda ich porovnanie nebolo možné. Z toho dôvodu sme sa rozhodli pre overenie výpočtu a návrhu spojovacích prostriedkov a ich následnú
konfrontáciu s experimentálnou skúškou. Prvá
časť sa zaoberá prvým typom (Typ 1 -pôvodný)
sendvičového panelu a teda aj jemu prislúchajúcemu typu prípoja – trhacie nity priemeru
4,8 mm. Typ 2 je projektovaný, ktorý má nahradiť
Typ 1.
Typ 1 je 50mm hrubý kompozitný panel. Z exteriérovej strany je 1mm hrubý oceľový pozinkovaný plech. Z interiérovej strany je 0,75mm hrubý
taktiež pozinkovaný plech. Medzi plechy je celoplošne vlepená 50mm hrubá minerálna vlna. Táto
40

vlna prenáša svojou štruktúrou silu medzi exteriérovým a interiérovým plechom. Na exteriérovej
strane je pomocou trhacích nitov priemeru
4,8 mm pripojených päť Z-profilov (krajné pomocou štyroch a vnútorné pomocou troch nitov)
z pozinkovaného plechu na ktoré je prostredníctvom pozdĺžnikov zavesený dekoračný panel. Ďalej sa tu nachádzajú tri oceľové L- konzoly držiace
tieniace prvky – žalúzie. Celkový pohľad na panel
je na obr. 1.

Obr. 1 – Panel Typ 1 s prinitovanými držiakmi
dekoračných panelov
Detail pripojenia krajného (štyri nity) Z-profilu
k exteriérovej stene sendvičového panelu je na
obr. 2. Na obr. 3 je možno vidieť trhacie nity priemeru 4,8 mm (po skúške – vytrhnutí).
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je v tomto prípade STN EN ISO 15977 [4]. Charakteristiky trhacích nitov udávajú najčastejšie samotný výrobcovia nitov (obr.5 a obr.6).

Obr. 2 – Detail pripojenia oceľových Z-profilov

Obr. 5 – Geometrické a pevnostné charakteristiky trhacích nitov [5]

Obr. 3 – Detail nitov priemeru 4,8 mm

Pri skúšanom paneli boli použité trhacie nity
AST. Rozmery a únosnosti v strihu a ťahu udávané
výrobcom vidno na obr. 6.

POSTUP OVERENIA NITOV PRIEMERU 4,8 MM
VÝPOČTOM
Medzi základné použité normy v prípade posudzovania spojovacích prostriedkov (hliníkových
ale aj oceľových) patria normy STN EN 1999-1-1
[1], STN EN 1999-1-4 [2] a STN EN 1993-1-8 [3].

Obr. 6 – Pevnostné charakteristiky trhacích nitov dané výrobcom

Obr. 4 – Spôsob realizácie spoja a geometrické
charakteristiky trhacích nitov podľa [4]
Výpočtový postup overenia prípojov z trhacími nitmi nám poskytuje norma STN EN 1999-14 Eurokód 9: Navrhovanie hliníkových konštrukcií
[2]. Do výpočtu vstupujú rozmerové a pevnostné
charakteristiky nitu a spojovaného materiálu.
Spôsob realizácie spoja a rozmery nitu je možno
vidieť na obr. 4. Norma zameraná na použité nity

V zmysle technického listu pre štandardný hliníkový nit je únosnosť v strihu 2,107 kN a v ťahu
2,842 kN.
V zmysle EN ISO 15977 [4] je minimálna únosnosť nitu d = 4,8 mm Trieda H získaná pri skúške
v strihu 1,85 kN a v ťahu 2,6 kN.
Na základe STN EN 1999-1-4 [2] je definovaný
materiál nitu EN AW-5019 s charakteristikami:
Rm.min = 250MPa
Určenie odolnosti nitov pomocou normových
postupov STN EN 1999-1-4 [2] článok 8.2.3.3
(odolnosť v šmyku) (1) a článok 8.2.3.3 (odolnosť
v ťahu) (2):
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𝑑 = 4.8𝑚𝑚; 𝛾

= 1,25

,

=

38𝑑
= 700,5𝑁
𝛾

(1)

𝐹,

=

47𝑑
= 866,3𝑁
𝛾

(2)

𝐹

Na základe týchto normových postupov (STN
EN 1999-1-4 [2]) vyšli odolnosti nitu pre exteriérový plech hrúbky 1,0 mm a Z-profil hrúbky
0,75 mm nasledovne:
Odolnosť nitu v strihu:
Odolnosť nitu v ťahu:

OVERENIE TRHACÍCH NITOV PRIEMERU 4,8 MM
EXPERIMENTÁLNOU SKÚŠKOU
Za účelom overenia pevnosti prípoja plechových Z-profilov k sendvičovému panelu a teda aj
spojovacích prostriedkov z trhacích nitov priemeru 4,8 mm bola na celú plochu dekoračného
panela pripojená roznášacia tuhá doska (obr. 7),
ktorá zaťažovala všetky Z-profily naraz. Päť Z-profilov bolo prichytených pomocou sedemnástich
(4-3-3-3-4) nitov. Doska sa pomocou mechanickej
kladky a vahadiel rovnomerne zdvíhala a boli merané sily. Pri zaťažovaní bolo viditeľné nadvihovanie sa Z-profilov od panela a aj lokálne deformovanie sa plechu panela ale aj Z-profilov (obr. 8).

0,700 kN
0,866 kN

Následne je treba posúdiť aj poškodenie exteriérového plechu sendvičového panelu hrúbky
1 mm na vytrhnutie guličky nitu. Toto posúdenie
je v norme STN EN 1999-1-4 [2] podkapitola
8.2.3.2 Pull-out resistance (odolnosť proti vytrhnutiu) (3) a (4).
𝑡

= 1𝑚𝑚;

𝑎) 𝑓 = 320𝑀𝑃𝑎; 𝑏) 𝑓 = 220𝑀𝑃𝑎
𝑎) 𝐹

=

0,47𝑡
𝛾

𝑑𝑓

,

𝑏) 𝐹

=

0,47𝑡
𝛾

𝑑𝑓

,

= 0,577𝑘𝑁

(3)

= 0,397𝑘𝑁

(4)

Na základe postupov v norme STN EN 1999-14 [2] je výsledná odolnosť trhacieho nitu v 1 mm
oceľovom plechu 0,577kN resp. 0,397kN. Na základe dodatočne dodaných podkladov k materiálu exteriérového plechu bola zistená medza
klzu materiálu 𝑓 = 220𝑀𝑃𝑎, pričom v čase skúšok sa uvažovalo s pevnosťou na medzi klzu 𝑓 =
320𝑀𝑃𝑎. Táto skutočnosť do istej miery preukázala pochybnosti vyššej experimentálne nameranej únosnosti ako vypočítanej podľa normových
postupov. Predpokladaná bola vyššia vypočítaná
únosnosť.
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Obr. 7 – Zaťažovacia sústava – tuhá doska namáha všetky Z-profily naraz

Obr. 8 – Detail pripojenia Z-profilov k panelu
a jeho deformácia pod zaťažením
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Deštrukcia panela nastala rázom - poruchou
prípojov Z-profilov a sendvičového panelu. Nity sa
vytrhli z 1 mm exteriérového plechu (obr. 9). Deštrukcia nastala celoplošne (všetky nity naraz) pri
sile 9,5 kN. Ak sa výsledná sila predelí počtom nitov (17ks) držiacich dekoračný panel – pripadá na
jeden nit sila 0,5588 kN. Táto hodnota je veľmi
blízko posúdeniu v zmysle STN EN 1999-1-4 [2]
podkapitola 8.2.3.2 Pull-out resistance (0,577kN)
resp. (0,397kN) čomu odpovedá aj spôsob porušenia a deformácie exteriérového plechu sendvičového panelu.
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Literatúra a použité zdroje:
[1] STN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhovanie
hliníkových konštrukcií
[2] STN EN 1999-1-4 Eurokód 9: Navrhovanie
hliníkových konštrukcií Plošné profily tvarované za studena
[3] STN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhovanie
oceľových konštrukcií Navrhovanie uzlov
[4] STN EN ISO 15977 Nity s tŕňom s otvoreným ukončením s rozpojovacím vyberacím tŕňom a vyčnievajúcou hlavou - AIA/St
[5] http://stavpro.sk/spojovaci-material/nity/nit-trhaci-hlinikovy-din-7337

Obr. 9 – Detail vytrhnutého nitu prípoja
Z-profilu k exteriérovému plechu sendvičového
panelu
VYHODNOTENIE
V príspevku sú uvedené normové postupy
overenia trhacích nitov v zmysle normy STN EN
1999-1-4 [2]. Na ich základe boli stanovené odolnosti nitového spoja. Dosiahnuté výsledky boli
overené pomocou experimentálnej skúšky. Porušenie spoja s nitom priemeru 4,8 mm nastalo pri
hodnote mierne nižšej ako boli vypočítané hodnoty návrhovej odolnosti vytrhnutím guličky nitu.
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Ex p er im entá lne ov er enie p r i p oj ov ac íc h p r ost r ied k ov , 2. čas ť– n itov ac ie mat ic e M 8
Spojovacie prostriedky sú v dnešnej dobe vystavené novým nárokom. Pre potreby opláštenia budov sa často využívajú fasádne elementy, ktoré musia spĺňať súčasne viacej kritérií. Musia pôsobiť esteticky, majú hydroizolačnú funkciu, majú statickú funkciu a musia spĺňať aj funkciu tepelnoizolačnú. Ak by
jedna z uvedených funkcií elementu zlyhala je pravdepodobné, že zlyhá celý
element. Na panel sa pomocou spojovacích prvkov pripájajú ďalšie elementy
nesúce napríklad dekoračné panely, či prvky tieniacej techniky alebo výplne
otvorov. Takýto detail môže byť zdrojom potencionálnych porúch a bezpečnosti konštrukcie, a preto je nutné klásť dôraz na správnosť návrhu a posúdenia týchto detailov. V uvedenom príspevku sa teoreticky a experimentálne
overovali dva typy prípojov – trhacie nity priemeru 4,8 mm a pripojovacie nitovacie matice z nerezovej ocele priemeru M8. V tejto časti sa zameriame na
pripojovacie nitovacie matice M8, ich návrh, výpočet a experimentálne overenie.

POPIS OVEROVANEJ VZORKY
Ako už bolo prezentované v prvej časti, predmetom overovania boli dva typy fasádnych panelov a k nim prislúchajúci spôsob prichytenia dekoračných dosiek do sendvičového panelu. V prvej
časti bol popísaný spôsob pripojenia Z-profilov
k exteriérovému plechu na pôvodnom paneli
Typu 1 pomocou trhacích nitov priemeru 4,8mm.
Tento príspevok sa zaoberá druhým typom sendvičového panelu (projektovaný, ktorý nahradí
Typ 1) a teda aj jemu prislúchajúcemu typu prípoja – nitovacie matice z nerezovej ocele M8.
Oproti Typu 1 sa zamenli nie len pripojovacie prostriedky ale aj celá konštrukcia fasádneho panelu.
Z toho dôvodu sme sa rozhodli pre overenie výpočtu a návrhu spojovacích prostriedkov a ich následnú konfrontáciu s experimentálnou skúškou.
Panel Typ 2 je celkovej hrúbky 220mm. Z exteriérovej strany je 3mm hrubý hliníkový plech, zo
spodnej strany vystužený hliníkovými L profilmi
60/4. Tieto L profily sú umiestnené v mieste pripojovacích nitovacích matíc z nerezovej ocele
priemeru M8. Sú to rovnaké miesta kde sa nachádza päť Z-profilov z pozinkovaného plechu na
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ktoré je prostredníctvom pozdĺžnikov zavesený
dekoračný panel. Každý Z-profil je prichytený pomocou štyroch nerezových skrutiek M8 do pripojovacích matíc (celkovo dvadsať skrutiek). Ďalej sa
tu nachádza päť oceľových U- konzoly držiace tieniace prvky – žalúzie prichytených pomocou troch
M8 rovnakým spôsobom. Celkový pohľad na panel je na obr. 1.

Obr. 1 – Panel Typ 2 s priskrutkovanými držiakmi dekoračných panelov
Detail pripojenia krajného (štyri skrutky M8) Zprofilu k exteriérovej stene sendvičového panelu
je na obr. 2.
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Zapustenie hlavy nerezových nitovacích matíc
z hornej – exteriérovej strany plechu je na obr. 5.

Obr. 2 – Detail pripojenia oceľových Z-profilov
Spôsob realizácie a rozmiestnenie nerezových
nitovacích matíc zo spodnej strany exteriérového
plechu je na obr. 3 a 4. Je možné vidieť aj vystužujúci L profil 60/4.

Obr. 3 – Rozmiestnenie nerezových nitovacích
matíc zo spodnej strany exteriérového plechu

Obr. 4 – Detail nitovacích matíc zo spodnej
strany exteriérového plechu a L profil 60/4

Obr. 5 – Detail zapustenia hlavy nitovacej matice
OVERENIE NITOVACEJ MATICE VÝPOČTOM
Na panely Typ 1 boli ako pripojovací prostriedok ďalších elementov použité nity priemeru 4,8,
ktoré vykazovali nízke pevnosti a problematické
vyhotovenie. Nahradené boli nitovacími maticami M8. Táto matica spája materiály ako klasický
nit, ale je do nej možné zaskrutkovať aj metrickú
skrutku, ktorá pripája ďalší element. V našom prípade nitovacia matica spájala 3mm hliníkový krycí
plech panela s výstužným hliníkovým L-profilom
60/4, ktorý je umiestnený vo vnútri panela. Metrickou skrutkou M8 sa do nitovacej matice pripájali oceľové Z-profily nesúce dekoračný panel.
K nitovacím maticiam nie je normou určený výpočtový postup odolnosti a v technickom liste sa
dozvedáme len charakteristiky samotného prvku
bez zohľadnenia odolnosti spájaných materiálov.
Medzi základné použité normy v prípade posudzovania spojovacích prostriedkov (hliníkových
ale aj oceľových) patria normy STN EN 1999-1-1
[1], STN EN 1999-1-4 [2] a STN EN 1993-1-8 [3].
Vytipované boli najvhodnejšie normové postupy v zmysle STN EN 1999-1-4 Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-4: Cold formed structural sheeting [2] a STN EN 1999-1-1 –
Eurocode 9: Design of aluminium structures –
Part 1-1: General structural rules [1]. Vypočítané
boli odolnosti podľa normových vzťahov a výsledky sú uvedené v tabuľke 1. Okrem týchto
vzťahov boli použité aj upravené vzťahy pre ozrejmenie si očakávaných výstupov z experimentálneho merania.
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Obr. 6 – NUT-RIV-CS-(1,5-4,0)-A2-18,5-M8 [4]

f
– medza klzu nosného prvku
f
– 0,2 dohovorená medza klzu pre komponent z hliníka (prevzatie hodnôt pre minimum R , priamo z noriem výrobkov)
γ – parciálny súčiniteľ (γ = 1,25)
Podľa normy STN EN 1999-1-1 – Eurocode 9:
Design of aluminium structures – Part 1-1: General structural rules [1] je podľa článku 8.5.5 potrebné posúdiť aj odolnosť skrutky na pretlačenie
hlavy skrutky.
𝐵

,

(3)

= 0,6𝜋𝑑 𝑡 𝑓 /𝛾

𝑑 – stredná hodnota priečnych bodov a
priečnych rozmerov hlavy skrutky alebo matice,
alebo ak sa používajú podložky, vonkajší priemer
podložky, podľa toho, ktorá hodnota je menšia
𝑡
– hrúbka steny pod hlavou skrutky
𝑓 – hraničná pevnosť materiálu prvku (pre
hliníkový prvok je prebratá minimálna hodnota
𝑅 priamo z noriem výrobkov)
𝛾 – parciálny súčiniteľ (𝛾 = 1,25)

Obr. 7 – Geometrické a pevnostné charakteristiky nitovacej matice [4]
Podľa normy STN EN 1999-1-4 Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-4: Cold formed structural sheeting
Odolnosť proti vytrhnutiu pre nitované spoje
zaťažené ťahom (nosný prvok z ocele), 1999-1-4
[2] článok 8.2.3.2 (1):

Parametre materiálu hliníkového L profilu
60/4 sú EN AW 6060 T6 materiálové charakteristiky podľa STN EN 755-2 [5].
Tab. 1 – Použité výpočtové postupy
Vstupné údaje
𝑡
= 4𝑚𝑚
𝑓 = 190𝑀𝑃𝑎
𝑑 =𝑑

1
𝐹

,

= 0,47𝑡

𝑑𝑓 /𝛾

(1)

Odolnosť proti vytrhnutiu pre nitované spoje
zaťažené ťahom (nosný prvok z hliníka), 1999-1-4
[2] článok 8.2.3.2 (2):

𝐹

,

= 0,2𝑡

𝑑𝑓 /𝛾

(2)

t – hrúbka nosného prvku v ktorom je
upevnený nit
d – priemer nitu (priemer otvoru)
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2

𝑓 = 150𝑀𝑃𝑎
𝑡 =𝑡
𝛾 =𝛾

Použité výpočtové postupy
0,47𝑡 𝑑𝑓
𝐹, =
= 2,482𝑘𝑁
𝛾
𝐹

3
4

𝑑 = 11𝑚𝑚
𝛾 = 1,25
𝑓 =𝑓

,

=
𝑡

𝐵

,

=

0,2𝑡
𝛾

𝑑𝑓

= 1,056𝑘𝑁

𝑑𝑓 = 6,600𝑘𝑁
0,6𝜋𝑑 𝑡 𝑓
= 12,607𝑘𝑁
𝛾

5

0,6𝜋𝑑 𝑡 𝑓
= 9,953𝑘𝑁
𝛾

6

0,6𝜋𝑑 𝑡 𝑓 = 15,758𝑘𝑁

7

0,6𝜋𝑑 𝑡 𝑓 = 12,441𝑘𝑁
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Obr. 9 – Priťaženie okolia nitovacej matice
betónom

Force [kN]

OVERENIE NITOVACEJ MATICE Z NEREZOVEJ
OCELE M8 EXPERIMENTÁLNOU SKÚŠKOU
Obdobným mechanizmom ako bol porušený
panel Typ 1 sa nám panel Typ 2 porušiť nepodarilo. Limitom boli možnosti zaťažovacej sústavy.
Preto sa pristúpilo k overovaniu len samotného
pripojovacieho prostriedku.
Za účelom tohto experimentálneho overenia
bolo potrebné metrickú skrutku nahradiť závitovou tyčou M8, ktorá sa zaskrutkovala do nitovacej
matice (obr. 8). Táto závitová tyč bola ťahaná a silomerom sa merala sila potrebná na vytrhnutie
nitovacej matice. Okolie nitovacej matice bolo
priťažené betónovými panelmi tak, aby nedochádzalo k deformácii exteriérového plechu sendvičového panela (obr. 9).
Pri overovaní sme realizovali zaťažovanie spôsobom cyklického namáhania (reálny spôsob namáhania spoja). Pri meraní č.1 sme zaťažovali ťahom na hodnotu 5 kN a následne bolo zaťaženie
uvoľnenie na nulovú hodnotu. Tento cyklus sa zopakoval 13 krát a následne sme pristúpili k preťaženiu na hodnotu 7 kN (obr. 10).

02/2020

0,5
0
-0,5 0
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5
-4
-4,5
-5
-5,5
-6
-6,5
-7
-7,5

60

120

180

Time [s]

Obr. 10 – Spôsob zaťažovania pri meraní č.1

Force [kN]

Pri meraní č.2 sme zaťažovali ťahom na hodnotu 6,5 kN a následne bolo zaťaženie uvoľnenie
na nulovú hodnotu. Tento cyklus sa zopakoval 6
krát a následne sme pristúpili k preťaženiu až do
porušenia (obr. 11).
1
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Obr. 11 – Spôsob zaťažovania pri meraní č.2
Obr. 8 – Zaťažovacia sústava – ťahaná závitová tyč so silomerom

Počas experiment sa maticu nepodarilo vytrhnúť, ale došlo k nadvihnutiu panela (toto nadvihnutie je viditeľné pri porovnaní obr. 12 a obr. 13,
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ktoré sú robené z toho istého miesta) a jeho čiastočnému poškodeniu – oddelenie plechu na
okraji.
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Maximálna nameraná hodnota bola 10,098 kN
– bez porušenia nitovacej matice.
Nameraná sila 10,098 kN prekročila výsledky
na základe vzťahov z normy STN EN 1999-1-4 a
približovala sa k výsledkom z 1999-1-1 podľa
článku 8.5.5.
VYHODNOTENIE
Pri druhom type panelov boli použité moderné
nitovacie matice, ktoré nám umožňujú spájanie
nie len dvoch vrstiev materiálu ale umožňujú priskrutkovanie ďalšieho elementu metrickou skrutkou. Pre návrh týchto prostriedkov nie je presne
zadaný normový postup ale najvhodnejší sa zdá
ten, ktorý je uvedený v norme STN EN 1999-1-1.
Na lepšie určenie odolnosti a konfrontáciu s numerickými výsledkami je však nutné urobiť väčšie
množstvo mechanických skúšok až do porušenia
pripojovacieho prostriedku.
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2 n d or d er ana lys is of cr ane ru nw ay I - b eam s
Generally, crane runway beams are loaded by vertical and horizontal forces
as well as by torque moments resulting from their eccentricities relative to
the shear center. In addition to vertical deflection, the lateral and torsional
deformations originate already from the 1st order analysis. Lateral deflection
has similar influence as horizontal bow imperfection considered in the 2nd
order analysis. EN 1993-6 allows in the assessment of crane runway beams
to consider the 2nd order analysis of beam with either horizontal bow imperfection or instead with eccentricities of vertical crane actions. Both options,
as well as the alternative assessment method given in Annex A of EN 1993-6,
were used to assess double-symmetric I-cross-section crane runway beam.

INTRODUCTION
Beams which are loaded only by vertical actions in the vertical plane of symmetry of beam
are subjected to lateral-torsional buckling phenomenon. Even small horizontal bow or torsional
imperfections of such beam cause secondary minor bending moments related to additional
flexural deflection and warping moments related
to additional torsional deformation after the 2nd
order analysis. In such case imperfections should
be accounted in the 2nd order analysis.
Crane runway beams generally, besides vertical forces, are loaded by horizontal forces and
torque actions as well. The lateral flexural deflection as well as torsional deformation results
already from the 1st order analysis. If the 2nd order
analysis would be used, these deformations have
similar influence as horizontal bow and torsional
imperfections. So in this case, the effects of imperfections of crane runway beams could, at least
partially, be simulated by deformations from the
primary horizontal and torsional actions.
EN 1993-6 [1] allows in global analysis for the
assessment of crane runway beams to use either
horizontal bow imperfection (without need for
additional torsional imperfection) of beam or instead, to use only eccentricities of vertical wheel
forces of crane without any beam imperfections
at all (5.3.4(2) of EN 1993-6 [1]).

In this paper these two options for the global
analysis were used for the purpose of assessment
of crane runway beam with prismatic doublesymmetric I-cross-section. For the 2nd order global analysis a solution of system of coupled governing differential equations was used here. Moreover, the third option is the alternative assessment method given in Annex A of EN 1993-6
[1] which was used as well. The last method used
here is a simplified analysis with calculating the
actions by accounting 2nd order effects, but using
separate solutions of vertical, horizontal and torsional deformations. Utilizations by different assessment method were compared.
SECOND ORDER ANALYSIS
The crane runway beams generally loaded by
vertical, horizontal-transversal and torque actions (horizontal-longitudinal action been neglected here) are governed by system of three coupled differential equations (2.13b)-(2.13d) [2].
For double-symmetric cross-section, by separating the problem of vertical deflection from the
problem of lateral-torsional deformation we can
solve only the system of two coupled governing
differential equations:

𝐸𝐼 𝑣

+ 𝑀 𝜗

=𝑞

(1a)
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𝐸𝐼 𝜗 − 𝐺𝐼 𝜗 + 𝑞 𝑒 𝜗 +
+𝑀 𝑣 = 𝑚

(1b)

where υ is lateral deflection, ϑ is torsional deformation, EIz is minor flexural rigidity, EIw is warping
and GIt is torsional rigidity, My is distribution of
major bending moments resulted from given vertical load distribution qz which is acting at distance ez relative to the center of shear CS (Fig.1).
Horizontal loads qy or in this case horizontaltransverse wheel forces HT acting at vertical distance ez from shear center can be applied directly
to shear center, provided its torsional actions relative to shear center would be accounted in torsional loads mx , or in this case torque moments
Tx by eq. (2). If vertical crane wheel forces Qr have
horizontal eccentricities ey relative to the shear
center they can be applied directly above the
shear center (but still at the distance ez) and its
torsional actions should be included in torque
moments Tx as well:
(2)

𝑇 = 𝐻 𝑒 +𝑄 𝑒

To solve these differential equations a self-developed FEM-based program was used here which
will be denoted as LTB-FEM. To derive the
stiffness and geometric matrices a weak formulation of the governing equations was used. Polynomial function of third order for the approximation of dependent variables (υ, ϑ) and of non-constant coefficient (My) on element domain was
used here. The LTB-FEM program was written in
Matlab software. The results of this program was
checked with the RFEM software which the problems of vertical deflection and lateral-torsional
deformation do not separates.
The minor bending moment and warping torsional moment related to resulted deformations
are:

After we obtain minor and major bending and
warping torsional moments from 2nd order analysis of imperfect beam we can assess the crane
runway beam in its critical cross-section, considering only normal stresses, according to condition:

𝑀

Fig. 1 – Loads
If we need to take into account lateral imperfection υ0 and torsional imperfection ϑ0 as well,
the following system of two coupled governing
differential equations holds:

𝐸𝐼 𝑣

+ 𝑀 𝜗

=− 𝑀 𝜗

+𝑞

𝐸𝐼 𝜗 − 𝐺𝐼 𝜗 + 𝑞 𝑒 𝜗 +
+𝑀 𝑣 = −𝑞 𝑒 𝜗 − 𝑀 𝑣 + 𝑚
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(3a)
(3b)

(4)

𝑀 = −𝐸𝐼 𝑣 ; 𝐵 = −𝐸𝐼 𝜗

𝑀

,

,

⁄𝛾

+

𝑀

𝑀

,

,

⁄𝛾

+

𝐵
𝐵 ⁄𝛾

≤1

(5)

where My,Rk and Mz,Rk are the characteristic values
of the cross-section’s resistance moments and BRk
is characteristic value of the warping torsional resistance moment.
Also the shear stresses and its combination
with normal stresses should be assessed, which
will not be discussed here.
SIMPLIFIED SECOND ORDER ANALYSIS
This method is based on independent solution
of lateral deflection and torsional deformation,
but with taking into account 2nd order effects on
torsional actions.
Lateral deflection υ1 and related minor bending moments Mz are determined according 1st
order theory independently.
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Independent solution of torsional deformation and related warping moments B for many
load cases can be find in literature, for example
[3]. In case of simple supported beam with torque
moment in the middle the solution for twist angle
ϑ and warping moment B in the middle of the
beam would be:

𝜗(𝐿⁄2) =

𝑇
𝜓𝐿 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜓𝐿⁄2)
−
𝐺𝐼 2𝜓 2
𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜓𝐿⁄2)

(6)

𝐵(𝐿⁄2) =

𝑇 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝜓𝐿⁄2)
; 𝜓=
2𝜓 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝜓𝐿⁄2)

(7)

𝐺𝐼
𝐸𝐼

where the torque moment Tx, in order to take 2nd
order effects, should be determined iteratively:
𝑇
𝑇
𝑇

,

,
,(

→ 𝜗

(8)

=𝐻 𝑒 +𝑄 𝑒 +𝑣 +𝑒 𝜗
) =𝐻 𝑒 +𝑄 𝑒 +𝑣 +𝑒 𝜗

(9)

=𝐻 𝑒 +𝑄

𝑒 +𝑣

where in the 1st iteration we consider previously
calculated lateral deflection υ1 and determine
twist rotation ϑ1 from eq. (6). In the 2nd and following iterations (eqs. (9)) [4] we add influence of
twist rotation of cross-section according fig.2.

Fig. 2 –Iinitial and final position of mid-section
Usually a couple of iteration steps is enough to
obtain convergence, when torque moment Tx and
twist rotation ϑ are no more increasing. In last iteration the warping moment B can be determined
(eq. (7)) and the minor and major bending moments should be corrected according to final
twist angle ϑfin of cross-section [4]:

𝑀

,

=𝑀 −𝜗

𝑀

(10)

𝑀

,

=𝑀 +𝜗

𝑀

(11)
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In this simplified 2nd order analysis, even we
are taking iterations steps, the mutual interaction
between lateral and torsional deformations is not
correctly covered. The mutual interaction is expressed through the fact that governing differential equations (1) or (3) are coupled. Let’s consider
following case: even though only the vertical
wheel forces Qr would be acting (HT=0) and they
would act directly above the shear centers of
cross-sections (ey=0), so no torque moments by
eq. (2) would be acting on the beam, for the laterally imperfect beam the torsion still would occurs as a result of mutual bound between lateral
and torsional deformations, expressed by the coupling of eqs. (3). If we would be calculating this
case by the simplified 2nd order analysis as it was
described, no lateral deflection υ1 would occurs
in the first iteration (because of HT=0 and then
Tx,1=0) and consequently no torsion would occurs,
contrary to the reality. So we should add lateral
imperfection υ0 into the brackets in eqs. (8) and
(9) to obtain torsional deformation as well. That
is the reason why in the simplified 2nd order analysis the torque moments (eqs. (8),(9)) are expressed relative to the initial axis of shear centers
(before any deflection occurs or any imperfection
been applied), while for solution of the coupled
equations (3) the torque moments by eq.(2) are
determined relative to the shear center without
accounting any lateral deflection or imperfection.
ANNEX A - ALTERNATIVE ASSESSMENT METHOD
To check the lateral-torsional buckling resistance of a simply supported runway beam of
uniform cross-section the alternative assessment
method given in Annex A of EN 1993-6 [1] may be
used, where vertical actions and lateral horizontal
actions are applied eccentrically relative to crosssection shear center. The actions should be expressed as vertical and horizontal forces applied
through the shear center, but their torsional
effects should be accounted by torque moments
T.
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Members that are subjected to combined bending and torsion should satisfy interaction formula:

𝜒

𝑀 ,
𝑀 , ⁄𝛾

+

𝐶
𝑀

𝑀,
, ⁄𝛾
𝑘 𝑘 𝑘 𝐵
+
𝐵 ⁄𝛾

(12)
≤1

where Cmz is the equivalent uniform moment
factor for bending about z-z axis, according to EN
1993-1-1 [7] Table B.3; and other introduced coefficients are:

𝑘 = 0.7 −
𝑘

=1−

𝑘 =

0.2𝐵
𝐵 ⁄𝛾

𝑀

𝑀

,

,

⁄𝛾

(13)
(14)

1
1−𝑀

,

⁄𝑀

,

(15)

where My,Ed and Mz,Ed are the design values of the
maximum moments about y-y and z-z axis; My,cr
is the elastic critical lateral-torsional buckling moment about y-y axis; and χLT is the reduction factor
for lateral-torsional buckling according to 6.3.2 of
EN 1993-1-1 [7].
WORKED EXAMPLE
The crane runway beam has HEM 650 (ArcelorMittal) cross-section and its cross-section parameters were considered according RFEM [5]
database. Material of beam is steel of S235 grade.
The crane rail of type A75 was chosen and it was
not included in beam rigidities. The beam is simply supported with 6m span (Fig. (3)).

Fig. 3 – Statical schemes
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At both ends the horizontal and vertical deflections and twist rotations are prevented but
major and minor axes rotations and warping are
unrestrained. The beam is loaded by crane vertical and horizontal wheel forces of design values
Qr,d and HT,d, acting at the distance ez above the
shear center (Fig.1) at the mid-span (Fig.3).
The data of worked example are summarized
in Table 1:
Tab. 1 – input data
E
G
fy
L
Iy
Iz
Iw
It
Rail A75 height
Rail head width
Qr,d
HT,d
ez
ey
amplitude of υ0

210GPa
80.77GPa
235MPa
6m
2817*106mm4
189.8*106mm4
1865*1010mm6
15.8434*106mm4
85mm
75mm
450kN
70kN
419mm
18.8mm
12mm

The given crane runway beam was assessed in
two alternatives: (a) the beam has no lateral imperfection, but instead has vertical force eccentricity ey according to 2.5.2.1(2) of EN1991-3 [6],
and (b) there is no eccentricity of vertical force,
but the beam has lateral bow imperfection υ0 according to 5.3.4(3) of EN 1993-1-1 [7].
In both beam cases the analyses were performed: (i) by simplified 2nd order analysis described
in previous chapter, (ii) by solving of governing
differential equations (3) using LTB-FEM program,
(iii) by 2nd order analysis using RFEM [5].
Finally, the first beam case (a) with vertical
force eccentricity ey was assessed by alternative
assessment method given in Annex A of EN 19936 [1] using 1st order internal forces and by considering torque moments Tx by eq. (2) as well as
by eqs. (8), (9).
The self-weight of the beam was neglected in
all assessments.
The parameters of the simplified 2nd order
analysis according to procedure from previous
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chapter for two beam cases are summarized in
Table 2:
Tab. 2 – simplified 2nd order analysis
Beam case
notes
eq.

My.Ed
Mz.Ed

υ1
Tx,1
ϑ1
Tx,2
ϑ2
Tx,3
ϑ3
Tx,4
ϑ4 → ϑfin
B4→BEd
My,ϑ→My,Ed
Mz,ϑ→Mz,Ed
Utilization

8
6
9
6
9
6
9
6
7
10
11
5

(a)
0.25*75=
ey= 18.8mm

(b)
L/e0=250
0.5*e0= υ0
υ0 =12mm
Tx,i (ey ← υ0)
675kNm
105kNm
7.9mm
41.32kNm
38.29kNm
0.02196
0.02035
45.47kNm
42.12kNm
0.02417
0.02239
45.88kNm
42.51kNm
0.02439
0.02259
45.92kNm
42.55kNm
0.02441
0.02261
37.65 kNm2
34.88kNm2
672.4kNm
672.6kNm
121.5
120.3kNm
1.166
1.132

In the member case (b), the determination of
lateral bow imperfection υ0 depends on the buckling curve for weak axis of cross-section from
Table 6.2 of EN 1993-1-1 [7], which is buckling
curve (b) in this case. Considering elastic analysis
the e0/L parameter from Table 5.1 of EN 1993-11 [7] is 1/250. Then equivalent initial bow imperfection e0 is 24mm, but it may be reduced by
factor 0.5, so the amplitude of lateral bow imperfection υ0 is 12mm in the middle of the beam.
In the assessment utilization formulae (5) for
the determination of My,Rk, Mz,Rk and BRk the elastic section moduli were used here. The safety
factor gM0 was considered by value 1.0.
The major and minor bending moments My,Ed,
Mz,Ed and warping torsional moment BEd at the
middle of the beam are determined by 2nd order
analyses as well by using LTB-FEM program (separated lateral-torsional deformation from vertical
deflection) and by using RFEM [5] software, and
the results together with the utilization by eq. (5)
are compared for the beam case (a) in Table 3,
and for the beam case (b) in Table 4:
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Tab. 3 – 2nd order analysis of beam (a) with ey
RFEM [5]
LTB-FEM
Tx
37.767kNm
My,Ed
672.2kNm
675kNm
Mz,Ed
121.3kNm
121.46kNm
BEd
36.73kNm2
36.91kNm2
U. by eq. (5)
1.155
1.159
Tab. 4 – 2nd order analysis of beam (b) with υ0
RFEM [5]
LTB-FEM
Tx
29.33kNm
My,Ed
672.42kNm
675kNm
Mz,Ed
119.84kNm
119.78kNm
BEd
32.50kNm2
32.08 kNm2
U. by eq. (5)
1.104
1.101
The alternative assessment method given in
Annex A of EN 1993-6 [1] was used as well but
only for the beam case (a) with horizontal eccentricity ey of vertical wheel force. The second beam
case (b) with lateral bow imperfection υ0 was not
assessed by this alternative method in order to
avoid duplicity of influence of lateral bow imperfection, which is already taken into account by
the reduction factor for lateral-torsional buckling
χLT. The torque moments Tx were determined
considering only the initial eccentricities of vertical and horizontal forces according to eq. (2) and
then also by eqs. (8) and (9). The parameters of
alternative method are summarized in Table 5:
Tab. 5 – Annex A method, beam (a) with ey
Torque Tx case
notes
eq.
My,Ed
Mz,Ed
Tx
BEd
BRk
My,Rk
Mz,Rk
My,cr ; λLT
αLT; χLT
αh, Ψ, Cmz
kw
kzw; kα
Utilization

7

13
14
12

Tx by eq.(2)

Tx eqs.(8,9)
Tx←Tx,4
υ1=7.9mm
675kNm
105kNm
37.767kNm
45.92kNm
30.96kNm2
37.65kNm2
91.53kNm2
1982kNm
292.5kNm
My,cr =4223kNm; λLT=0.685
BC (b): αLT=0.34; χLT=0.792
αh=0; Ψ=1; Cmz=0.9
0.626
0.61
kzw=0.605; kα=1.19
0.996
1.027
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In the worked example the crane actions were
specifically chosen to obtain unit utilization by the
method given in Annex A [1] for beam case (a).
The utilizations by all assessment methods are
summarized in Table 6:
Tab. 6 – comparison of utilizations
Beam case: (a) – (b) –
υ0
Assessment type:
ey
nd
2 o. a. RFEM + eq.(5)
1.155 1.104
2nd o. a. LTB-FEM + eq.(5)
1.159 1.101
nd
Simplified 2 o. a. + eq.(5)
1.166 1.132
Annex A method eq.(12)
0.996
Annex A eqs.(12) + (9)
1.027
We can conclude for a very good agreement in
beam case (a) between methods except for the
much lower utilization by method in Annex A,
which was reason to increase the torsional action
by considering iteration cycles in determining the
torque moment, but resulted 1.027 utilization
still do not reaches the other method utilizations.
For the beam case (b) the 2nd order based
methods give utilizations of good agreement.
CONCLUSION
Comparing both options for global analysis implicit in 5.3.4(2) of EN1993-6 [1]: case (a) - 2nd order analysis of beam with horizontal eccentricities of vertical wheel crane forces (but with no lateral bow imperfection) and case (b) – 2nd order
analysis of beam with lateral bow imperfection
(but without vertical wheel forces eccentricities)
the utilizations assessments differ by approximately 5% in chosen worked example. The simplified
2nd order analysis, gives similar assessment utilizations or at least it is on the safe side comparing
with the correct 2nd order analysis, when a system
of coupled governing differential equations needs
to be solved.
The method given in annex A of [1] uses 1st order internal forces, so it was expected it would be
at least on the safe side in utilization values comparing with the correct 2nd order analysis, but the
opposite was true.
In the correct 2nd order analysis the FEM solution of a governing system of differential equations was used here. Firstly, RFEM [5] software
54

was used, and secondly the self-developed LTBFEM program based on FEM solution of governing
system of differential equations (3) was used,
where the lateral-torsional buckling phenomenon is separated from the vertical deflection. The
differences between RFEM and LTB-FEM results
are negligible, so we can conclude that the separation of the lateral-torsional problem from the
vertical deflection problem is possible with small
error. From a practical point of view the error is
negligible. From theoretical point of view, as the
vertical deflection of the beam rises the 2nd order
interaction between vertical deflection and torsional-flexural deformation rises as well, so the
separate solution would be sufficiently accurate
for the beams with high EIy/EIz bending rigidities
ratio like in the presented example.
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Požiarny návrh nosných konštrukcií je v súčasnej dobe nevyhnutnou súčasťou statického výpočtu. Pri pôsobení vysokých teplôt v dôsledku vysokej tepelnej vodivosti ocele a subtílnosti prierezov teploty v prierezoch rýchlo narastajú a veľmi skoro dochádza ku degradácii mechanických vlastností. Oceľové konštrukcie je preto na dosiahnutie požadovanej požiarnej odol-nosti
väčšinou potrebné chrániť. Bohužiaľ toto ich často cenovo znevý-hodňuje
najmä v porovnaní s betónovými konštrukciami. Trochu priazni-vejšia môže
byť situácia v prípade jednoduchých priemyselných hál, kde sa požaduje malá
požiarna odolnosť.

TEPLOTY V POŽIARNOM ÚSEKU
Pre ekonomický a bezpečný návrh prvku je dôležité správne určenie teplôt plynu v požiarnom
úseku. To je väčšinou v kompetencii požiarneho
inžiniera, ale nie je na škodu, keď má o tejto oblasti prehľad aj statik – vie potom viesť s požiarnym špecialistom dialóg, čo môže viesť k presnejšiemu určeniu teplôt konštrukcie a teda mnohokrát aj k hospodárnejšiemu návrhu.
Základným spôsobom určenia teplôt v požiarnom úsekom je výpočet teplôt podľa normalizovanej teplotnej krivky ISO 834. Je to základná
krivka, na ktorej sú založené všetky časti konštrukčných eurokódov týkajúce sa navrhovania na
účinky požiaru, ako aj väčšina skúšok požiarne
ochranných materiálov. S určitou pravdepodobnosťou vystihuje teploty pri bežných požiaroch,
avšak nezohľadňuje veľkosť požiarneho zaťaženia
či prísun kyslíka. Vo väčšine prípadov dáva výsledky teplôt na strane bezpečnej, ale v časti prípadov to môže byť aj na strane nebezpečnej. Má
len stúpajúcu vetvu, takže nie je možné určiť,
kedy bude dosiahnutá maximálna teplota, ani určiť postup chladnutia.
Presnejšie je použitie parametrickej teplotnej
krivky, ktorá zohľadňuje veľkosť požiarneho zaťaženia, prístup kyslíka ako aj materiál ohraničujúcich konštrukcií a veľkosť požiarneho úseku a má
stúpajúcu aj klesajúcu vetvu.

Najpresnejšie je určenie teplôt pomocou zdokonalených požiarnych modelov, založených na
princípoch zachovania hmoty a energie, ktoré ale
vyžadujú použitie metódy konečných prvkov. Na
týchto modeloch je založený napr. voľne dostupný program Ozone.
Na výpočet teploty požiaru haly popisovanej
v tomto článku budú použité a porovnané obidva
spôsoby – podľa ISO aj podľa programu Ozone.
POPIS HALOVEJ KONŠTRUKCIE
Posudzovaná oceľová hala slúži ako skladovací
priestor pre pneumatiky. Jednotlivé nosné prvky
sú zhotovené z ocele S 355 a pôdorysný tvar haly
je obdĺžnikový s rozmermi 24,31m x 42,00m (Obr.
1).
Jedná sa o bezväznicovú jednoloďovú prízemnú halu s maximálnou výškou 7,9 m so sedlovou strechou. Priečne väzby sú stĺpové s kĺbovo
uloženým priehradovým väzníkom a so vzájomnou vzdialenosťou 6,0m.
Hala bola navrhnutá v programe Rfem na rozhodujúce kombinácie pre jednotlivé nosné prvky.
Strešný plášť (KINGSPAN KS 1000 XD hr. 80
mm) a obvodový plášť (SATCASS 600/130 hr.
0,70 mm) boli navrhnuté na základe okrajových
podmienok a podľa príslušného zaťaženia snehom a vetrom.
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Prúty väzníka boli navrhnuté z nasledovných
profilov:
 horný pás HE 220A
 spodný pás HE 140A
 diagonály QRO 50x50x3,2
 zvislice QRO 50x50x3,2.
Stĺpy poli navrhnuté ako HE 180B. Takisto boli
nadimenzované prierezy strešných a stenových
vystužovadiel, ale keďže na účinky požiaru bola

Priebeh teploty plynov podľa ISO 834 bol určený na základe vzťahov v STN EN 1991-1-2. Pri
určovaní teplôt skutočného požiaru bol použitý
program Ozone a do výpočtov vstupovali vstupné
hodnoty od špecialistu požiarnej ochrany:
 charakteristické požiarne zaťaženie p =
80 kg/m2
 -súčiniteľ rizika vzniku požiaru a = 1,1

Obr. 1 – Schéma haly
posudzovaná len priečna väzba, nie sú tu uvádzané. Overený bol aj medzný stav používateľnosti.
NÁVRH HALOVEJ KONŠTRUKCIE NA ÚČINKY POŽIARU
Požadovaná požiarna odolnosť bola 30 minút
a požiarne zaťaženie bolo prevzaté z existujúcich
výpočtov od špecialistu požiarnej ochrany. Na dosiahnutie potrebnej požiarnej odolnosti bol použitý napeňujúci náter, nástrek (len ilustračne)
a predimenzovanie prierezu. Tepelný model bol
na základe normalizovanej krivky ISO 834 a krivky
skutočného požiaru.
Pri posúdení na účinky požiaru sa vychádza z
mimoriadnej kombinácie zaťažení podľa STN EN
1991-1-1. Postup návrhu spočíva v posúdení a návrhu ochrany prvkov oceľovej haly podľa normalizovanej krivky ISO 834 a podľa krivky skutočného požiaru.
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Takisto ako geometria objektu, rozmiestnenie
okien a dverí a ohraničujúce konštrukcie (Obr. 2).

Obr. 2 – Teploty plynu
Z obrázka 2 je zrejmé, že v tomto prípade
vzhľadom na charakter požiarneho zaťaženia (ako
bolo spomenuté v predchádzajúcej časti) výpočet
teplôt podľa ISO 834 zhruba v 25. minúte prestáva byť na strane bezpečnej.
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Teploty otvorených valcovaných prierezov boli
vypočítané v programe OZone a teploty rúrkových profilov programom Excel podľa vzťahov
uvedených v STN EN 1993-1-2.
Tu je zaujímavé poznamenať, že napriek tomu,
že teplota skutočného požiaru je v 30. minúte
značne vyššia ako teplota podľa ISO (rozdiel je
takmer 300°C) teplota stĺpa podľa Ozonu je nižšia
ako podľa ISO (Obr. 3). Z obrázku je zrejmé, že je
to spôsobené tým, že na rozdiel od ISO teplota
skutočného požiaru cca do 25. minúty rastie relatívne pomaly, takže napriek prudkému nárastu
v posledných piatich 5 minútach sa teplota stĺpa
vďaka tepelnej zotrvačnosti (aj keď malej) nedostane nad teplotu podľa ISO.

Obr. 3 – Teploty plynu a stĺpa
Návrhové sily boli opäť vypočítané v programe
Dlubal RFEM a posúdené boli najviac namáhané
prvky priečnej väzby oceľovej haly.
Na účinky požiaru bol každý prvok posúdený
jednak podľa ISO, jednak podľa teplôt skutočného
požiaru. V prípade, že nechránené prvky nevyhoveli požadovanej požiarnej odolnosti bola navrhnutá ochrana napeňujúcim náterom Promat (len
ISO), nástrekom (len ilustračne pre ISO aj Ozone)
a predimenzovaním (ISO aj Ozone).
Napeňujúci náter bol použitý len pri teplotách
podľa ISO, pretože návrh je možný len podľa tabuliek výrobcu založených na krivke ISO 834. V tabuľkách výrobcu sú pre daný čas požiarnej odolnosti (v našom prípade 30 min), pre jednotlivé súčinitele masívnosti prierezu Ap/V a pre maximálne
prípustné („kritické“) teploty určené minimálne
potrebné hrúbky suchého náteru. Postup návrhu
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hrúbky náteru bol nasledovný – na základe vnútorných síl za požiarnej situácie sa pre každý posudzovaný prvok zistila teplota, pri ktorej daný prvok už nevyhovoval a z tabuliek výrobcu sa podľa
poslednej vyhovujúcej teploty a súčiniteľa masívnosti profilu navrhla potrebná hrúbka napeňujúceho náteru.
Čo sa týka nástreku na báze vermikulitu a cementu ten je uvedený len ilustračne na porovnanie oboch tepelných modelov, pretože vzhľadom
na charakter budovy ako aj na relatívne malé potrebné hrúbky nie je vhodným spôsobom
ochrany.
Ďalej sú uvedené stručné výsledky len pre
horný pás väzníka, diagonálu a stĺp (tab. 1):
Tab. 1 – Výsledky posúdenia
ISO 834
HP
nechránený
801
teplota [°C]
posúdenie %
260 %
nástrek
5
hr. [mm]
nástrek
609
teplota [°C]
posúdenie
74 %
náter hr. [mm]
0,104
tab. teplota [°C]
600
predimenzovaHEA
nie nový profil
320
teplota [°C]
760
posúdenie
69 %
Ozone
nechránený
745
teplota [°C]
posúdenie
193 %
nástrek
2
hr. [mm]
nástrek
602
teplota [°C]
posúdenie
72 %
náter hr. [mm]
tab. teplota [°C]
predimenzovaHEA
nie nový profil
280
teplota [°C]
724
posúdenie
82 %

D

stĺp

837

777

226 %

341 %

5

5

699

565

89 %
0,26
750

832
88 %

80 %
0,117
550
HEB
260
747
81 %

1096

718

990 %

253 %

3

2

639

556

55 %
-

74 %
HEB
220
677
94 %

80x80x5

90x90x8
841
53 %
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ZÁVER
Cieľom tohto článku bolo ukázať možnosti dosiahnutia krátkej požadovanej požiarnej odolnosti
na príklade konkrétnej oceľovej haly. Prvky priečnej väzby boli posúdené na teploty podľa normalizovanej teplotnej krivky ISO 834 a podľa teplôt
skutočného požiaru.
Zvolené varianty protipožiarnej ochrany boli
nasledovné:
 ISO 834: napeňujúci náter, protipožiarny
nástrek (len ilustračne), predimenzovanie
 skutočný požiar: protipožiarny nástrek
(len ilustračne), predimenzovanie.
Použitie protipožiarneho nástreku je v tomto
prípade nevhodné, ale je uvedený kvôli porovnaniu pasívnej ochrany pri ISO 834 krivke a skutočnom požiari, pretože pre model skutočného požiaru nie je možné navrhnúť napeňujúci náter.
V tabuľke 3 sú uvedené priťaženia priečnych
väzieb nástrekom a predimenzovaním.
Tab. 3 – Priťaženie konštrukcie
Priečna väzba
hmotnosť
cena
[kg]
[eur]
nechránená
2799
2048
nástrek ISO
2985
nástrek Ozone
2886
náter ISO
2551
predimenz. ISO
5182
3968
predimenz. Ozone
4590
3514
Napeňujúce nátery sa v prípade priemyselných hál používajú pomerne často. Nevýhodou
takýchto náterov je nutnosť pravidelnej údržby
stanovenej výrobcom a takisto náročnosť realizácie, ktorú musia vykonať autorizovaní pracovníci.
Napriek tomu sa jeho použitie ukázalo ako výhodné.
Cenové porovnanie niektorých riešení je v tabuľke 3; v cene napeňujúceho náteru je zahrnutá
aj cena práce. Ceny ocele zodpovedajú cenám z r.
2020.
Pre danú halu je možné zabezpečiť požadovanú 30 minútovú požiarnu odolnosť aj zväčšením prierezov, čiže miernym predimenzovaním
návrhu na normálnu teplotu. Nevýhodou je
značné priťaženie konštrukcie (tab. 3) a väčšia
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spotreba ocele, čo sa následne odzrkadlí aj na
cene (tab. 3).
Keďže konkrétne riešená hala slúži ako sklad
pneumatík, výsledné teploty podľa reálneho požiaru boli relatívne vysoké a návrh ochrany sa príliš nelíšil od krivky ISO 834. Pri iných typoch hál,
kde požiarne zaťaženie môže byť nižšie, sa návrh
podľa teplôt reálneho požiaru môže ukázať ako
výhodnejší a zároveň bezpečný. Menej zaťažené
prvky môžu požiarnej odolnosti 30 min vyhovovať
aj bez ochrany, prípadne bude postačovať len
mierne predimenzovanie.
MAGDALÉNA ŠTUJBEROVÁ
ADAM HORÁK
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Voli ér a pr e Bela ne – Z OO Br at is lav a
Projektová dokumentácia nosnej konštrukcie voliéry pre chov vtákov (konkrétne sovy Belane tundrovej) v areále Zoologickej záhrady v Bratislave bola
vypracovaná v spolupráci s architektonickým ateliérom Atyp Projekt, spol s
r.o. na základe architektonického riešenia navrhnutého Ing. arch. Antonom
Kiskom.

ÚVOD
Voliéra je navrhnutá ako oceľová priestorová
konštrukcia. Pôdorysne konštrukcia kopíruje tvar
elipsy s rozmermi hlavných osí 15,10m a 20,15m
(merané v osi hlavných nosných stĺpov).

16ks) a je čiastočne zavesený na sústavu násobných diagonálnych závesov (tyč d=20mm) kotvených do hláv vertikálne odklonených hlavných
nosných stĺpov, tzv. pylónov (kruhové rúry dimenzie 219.1/12.5, 8ks). Teoretická výška voliéry v
strede rozpätia elipsy je 3790mm, výška obvodových stĺpov je 3290mm (merané od hornej hrany
železobetónového základu/múrika). Celková
výška naklonených pylónov je 5040mm, závesy sú
kotvené cca. 500mm od voľného konca pylónov.

Obr. 1 – Počiatočná architektonická štúdia
ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
Základová konštrukcia v mieste obvodových
stĺpov a naklonených pylónov je navrhnutá ako
železobetónový pás kopírujúci pôdorysný tvar
elipsy. Vzhľadom na členitosť terénu je tento čiastočne zapustený a čiastočne vystupujúci (podľa
polohy v konštrukcii), avšak úroveň základovej
škáry sa nachádza v nezámrznej hĺbke. Materiál
základových konštrukcií je betón C30/37 a betonárska oceľ B 500B.
STREŠNÁ KONŠTRUKCIA
Strešná konštrukcia je navrhnutá ako priestorový rošt (4-hranné rúrkové profily, podľa polohy
dimenzie 50x100/4.0, 40x80/4.0 a 50x50/4.0),
ktorý je po obvode podopieraný sústavou obvodových stĺpov (kruhové rúrky dimenzie 88.9/4.0,

Obr. 2 – Kotvenie pylónov
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Obr. 3 – Kotvenie závesov na hlavu pylóna

Montážne je oceľová konštrukcia navrhnutá
ako skrutkovaná na stavenisku a spoje jednotlivých prvkov prevažne staticky pôsobia ako kĺbové. Kotvenie obvodových stĺpov do základovej
konštrukcie bude realizované chemickými
kotvami M16, kotvenie nosných pylónov bude realizované predom zabetónovanými kotevnými
skrutkami M24. Zo statického hľadiska je kotvenie
stĺpov a pylónov navrhnuté ako tuhé (votknutie)
pre všetky smery namáhania.
Oceľová konštrukcia bude na montáži po
skompletizovaní hlavných nosných prvkov aktivovaná predopnutím prostredníctvom napínacích
rektifikačných matíc tyčových diagonálnych závesov. Postup montáže a spôsob rektifikácie bude
upresnený v dielenskej dokumentácii.
Všetky časti oceľovej konštrukcie sú navrhnuté
z konštrukčnej ocele kvality S 235J2. Oceľová konštrukcia bude chránená proti korózii zinkovaním.

Obr. 4 – Tvar konštrukcie
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OPLÁŠTENIE
Opláštenie konštrukcie bude realizované oceľovou zváranou sieťovinou (predpokladaný typ
sieťoviny s rozmerom oka 50mm/50mm a hrúbkou drôtu 4mm, cca. 4 kg/m2. Oceľová sieťovina
bude osadená do rámov vytvorených z L profilov
30x30/3.0 tak, aby vznikli lichobežníkové panely kopírujúce geometrický tvar konštrukcie
strešného roštu, resp. obvodových stĺpov a horizontálnych priečnikov.

01/2021

Úžitkové zaťaženie strešnej rámovej konštrukcie bolo uvažované, po dohode s objednávateľom
posudku, ako osamelé bremeno s hodnotou
150kg reprezentujúce zaťaženie konštrukcie vplyvom údržby, resp. vandalizmu. Toto zaťaženie
bolo uvažované vo viacerých polohách vzhľadom
na geometriu konštrukcie tak, aby sa overila najnepriaznivejšia odozva konštrukcie, resp. jej jednotlivých častí.

Obr. 5 – Montážne štádiá konštrukcie
STATICKÝ VÝPOČET
Zaťaženie konštrukcie a kombinácie jednotlivých zaťažovacích účinkov boli zostavené na základe STN EN 1990 (Zásady navrhovania konštrukcií) a STN EN 1991 (Zaťaženia konštrukcií). Vzhľadom na typ opláštenia a povahu konštrukcie nebolo na konštrukcii v statickej analýze uvažované
pôsobenie zaťaženia snehom a vetrom. Zaťaženie
námrazou na uvažovanej oceľovej sieťovine bolo
stanovené na základe normy STN 73 0035 (Zaťaženie stavebných konštrukcií, 1988).

Obr. 6 – Výpočtový model

Správanie konštrukcie bolo analyzované pomocou výpočtu MKP na prútovom modeli. Vzhľadom na typ konštrukcie bola použitá geometricky
nelineárna analýza, nakoľko sa jedná o pomerne
„mäkkú“ konštrukciu s relatívne veľkými deformáciami.
Konštrukcia z pohľadu triedy následkov bola
zaradená do skupiny CC1, kedy je možné použiť
diferenciáciu spoľahlivosti násobením súčiniteľov
zaťaženia prostredníctvom súčiniteľa KFI = 0,9.
Konštrukcia bola navrhnutá tak, že všetky
prvky vyhovujú z hľadiska medzného stavu únosnosti. Pri posúdení medzného stavu používateľnosti mali deformácie konštrukcie prevažne informatívny charakter, nakoľko neobmedzujú prevádzkyschopnosť ani použiteľnosť konštrukcie,
pretože konštrukcia ani opláštenie zváranou sieťovinou nie sú citlivé na nadmerné deformácie.
Deformácie spôsobené vlastnou tiažou a opláštením zváranou sieťovinou budú z pohľadu architektonického tvaru konštrukcie čiastočne eliminované rektifikáciou (predopnutím) závesov
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a/alebo čiastočným nadvýšením konštrukcie. Deformácia strešnej konštrukcie od zaťažena námrazou dosahuje hodnotu cca. 220mm.

Literatúra a použité zdroje:
[1] Voliéra pre Belane – ZOO Bratislava, structureSS, s.r.o., 01/2020

Obr. 7 – Výsledné architektonické stvárnenie

Obr. 8 – Výsledné architektonické stvárnenie
ZÁVER
Voliéra pre chov sovy Belane tundrovej je navrhnutá ako moderná a architektonicky zaujímavá konštrukcia. Pri porovnaní s jestvujúci konštrukciami sa jednoznačne jedná o nezameniteľný
objekt prispievajúci k modernizácii celého areálu
ZOO Bratislava, nakoľko súčasný stav podobných
objektov je poznačený dobou minulou, ktorej výsledkom sú objekty vyznačujúce sa prevažne účelnosťou, technickou nenáročnosťou až provizórnosťou – objekty bez primeraného dôrazu na dizajnové, alebo architektonické stvárnenie.
MILOŠ SLIVANSKÝ
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