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S l o v o  n a  úv o d  
 

VÁŽENÍ ČITATELIA, 
Je tu koniec roka, ktorý sme všetci mali dosť 

komplikovaný. Dúfam, že príspevky z tohto čísla 
on-line časopisu structures.sk Vám poskytnú tro-
chu rozptýlenia od každodenných povinností 
a novú inšpiráciu nielen pracovnom živote. 

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 „vymie-
ňame“ skúsenosti iba prostredníctvom obrazovky 
a častokrát s nekonkrétnymi písmenkami, za kto-
rými 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 ľu-
bovoľnom čase. Do časopiseckých spôsobov sú-
časná doba, našťastie, nezasiahla. A tak ďalšie 
číslo časopisu structures.sk ponúka opäť rozma-
nité témy z oblasti nosných konštrukcií. 
 

Veríme, že aktuálne číslo Vás so svojim širo-
kým záberom riešených problémov zaujme a že-
láme Vám všetko dobré v novom roku 2022. 

 
 
      

   Redakcia structures.sk 
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Z o h ľ a d n e n i e  v p l y v u  š m y k u  n a  v ý p o č e t  v n ú -
t o r n ý c h  s í l  k r ú t e n i a  p r i  u z a v r e t ý c h  k o m o r o -
v ý c h  p r i e r e z o c h  
 
V dostupných odborných článkoch a technickej literatúre je už popísaný po-
stup ako zohľadniť vplyv šmyku na komorovom priereze zaťaženom krú-tia-
cim účinkom. Tento článok popisuje výpočtové postupy vhodné pri praktic-
kom použití stavebným inžinierom a tiež ozrejmuje aplikáciu po-stupu pri po-
užití metódy konečných prvkov. V príspevku sú použité dva výpočtové po-
stupy: Analogický postup výpočtu krútenia riešením nosníka zaťaženého 
priečnymi silami a ťahom s použitím Timoshenkovej teórie ohýbaného nos-
níka (teória 2.rádu so zohľadnením vplyvu šmykových síl); Metóda koneč-
ných prvkov so zohľadnením vplyvu šmyku pri krútení, pri tomto postupe je 
podstatné zakomponovanie nových členov matice tuhos-ti a geometrickej 
matice do výpočtového postupu. Okrem teoretického pozadia problematiky 
sú v príspevku riešené a porovnané numerické prí-klady z literatúry. Hlavným 
impulzom pre vznik tohto článku bola potreba výpočtu vnútorných síl krúte-
nia na hlavnom tráme Mosta SNP v Bratislave. 
 

 

ÚVOD 
Článok je rozdelený na tri hlavné okruhy. Pr-

vým je prehľad a porovnanie diferenciálnych rov-
níc teórie 2.rádu ohýbaného nosníka a krútenia. 
Druhým je zohľadnenie vplyvu šmyku pri krútení 
s použitím metódy konečných prvkov (MKP). Tre-
tím okruhom sú riešené konkrétne numerické prí-
klady prevzaté z dostupnej literatúry. 

 
DIFERENCIÁLNE ROVNICE OHÝBANÉHO A ŤAHA-
NÉHO NOSNÍKA A NOSNÍKA NAMÁHANÉHO 
KRÚTENÍM 

Detailné odvodenie diferenciálnych rovníc nie 
je predmetom tohto článku, autori odporúčajú 
štúdium literatúry [1,2,3]. Výsledné diferenciálne 
rovnice sú uvedené v článku a poukazujú na ana-
lógiu diferenciálnej rovnice ohýbaného a ťaha-
ného nosníka s diferenciálnou rovnicou krúte-
ného prúta. Rovnica (1) predstavuje Euler-Berno-
ulliho teóriu ohýbaného nosníka 1.rádu, rovnica 
(2) predstavuje Euler-Bernoulliho teóriu ohýba-
ného a ťahaného nosníka 2.rádu. V (1) a (2) nie je 

zohľadnený účinok šmykových síl pri pretvorení 
elementu nosníka. V rovnici (3) resp. (4) je uve-
dený zápis Timoshenkovej teórie ohýbaného (a 
ťahaného) nosníka so zohľadneným účinkom 
šmykových síl na pretvorenie nosníkového ele-
mentu. V tabuľkách 1 a 2 sú analogicky porovnané 
zápisy diferenciálnych rovníc a veličiny vystupu-
júce pri riešení týchto rovníc. Tabuľka 1 zobrazuje 
prevažne zápis diferenciálnych rovníc, tabuľka 2 
tento zápis rozširuje a ozrejmuje vzťahy medzi 
jednotlivými veličinami. Obdobný zápis je v litera-
túre [4,5,6]. 

Rovnica (5) je používaná pri výpočte nosníkov 
zaťažených krútiacim momentom s otvoreným 
priečnym rezom. V tomto prípade je možné šmy-
kovú zložku napätí vznikajúcu vplyvom sekundár-
nej krutovej tuhosti zanedbať. Pootočenie prie-
rezu vznikajúce vplyvom tejto zložky napätia je za-
nedbateľné. V prípade otvorených prierezov je 
vzťah medzi It  - momentom zotrvačnosti vo voľ-
nom krútení a Its - sekundárnym momentom zotr-
vačnosti pri krútení Its≫It. 
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Tento poznatok nemá veľký význam, keďže 
jednotlivé členy rovnice (6) sú vzájomne previa-
zané, vysvetlené nižšie v texte článku. V prípade 
uzavretých komorových prierezov (napr. mostné 
prierezy trámov) je potrebné postupovať v zmysle 
rovnice (6). V takomto prípade by sme pri využití 
rovnice (5) dostali na konštrukcií vyššie namáha-
nie ako pri použití rovnice (6). Pri komorových 
prierezoch sú hodnoty It a Its v cca. rovnakej veľ-
kosti. 

Za podstatné je považované vysvetlenie iného 
zápisu diferenciálnej rovnice (6) vo forme (7) a (8) 
použité v literatúre [7;8]. 

 

𝐸𝐼

𝜇

𝑑 𝜃

𝑑𝑥
− 𝐺𝐼

𝑑 𝜃

𝑑𝑥
= 𝑚 −

1 − 𝜇

𝜇

𝐸𝐼

𝐼 𝐺

𝑑 𝑚

𝑑𝑥
 (7) 

𝑑 𝜃

𝑑𝑥
− 𝑘

𝑑 𝜃

𝑑𝑥
=

𝜇

𝐸𝐼
𝑚 −

1 − 𝜇

𝐺𝐼

𝑑 𝑚

𝑑𝑥
 (8) 

𝜇  - koeficient deplanácie 
 

 

𝑘 = 𝜇    

 
Rovnica (8) je vhodná pre analytické riešenie 

po separácií výsledných pootočení (9) je vzťah 

upravený do podoby (10) a (11). Po vyriešení vzťa-
hov (10) a (11) sa výsledné pootočenie (uhol skrú-
tenia) upraví na základe vzťahu (12). 

 

𝜃 = 𝜃 + 𝜃  (9) 

𝜃   - Pootočenie (uhol skrútenia), 
ktorý vznikol vplyvom zakrivenia pri pô-
sobení bimomentu 𝐵 

 

𝜃   - Pootočenie (uhol skrútenia), 
ktorý vznikol vplyvom skosenia spôso-
beného ohybovo-krútiacim momentom 
𝑀  

 

𝜇  - koeficient deplanácie 
 

 

− 𝐺𝐼 = 𝑚   (10) 

− 𝑘 = 𝑚   (11) 

𝜃 = 𝜃 + 𝜃 = 𝜃 −   (12) 

 
 
 
 

Tab. 1 – Analógia medzi diferenciálnymi rovnicami ohýbaného a ťahaného nosníka a nosníka za-
ťaženého krútiacimi účinkami. 

Vzťahy pre ohýbaný nosník Vzťahy pre viazané krútenie 

𝐸𝐼 = 𝑞  (1) - 

𝐸𝐼 − 𝑁 = 𝑞  (2) 𝐸𝐼 − 𝐺𝐼 = 𝑚  (5) 

𝐸𝐼 = 𝑞 −  (3) - 

𝐸𝐼 − 𝑁 = 𝑞 −  (4) 𝐸𝐼 − 𝐺𝐼 = 𝑚 −  (6) 

𝑞  – Intenzita priečneho zaťaženia 𝑚  – Intenzita krútiaceho momentu 

𝐸𝐼  – Ohybová tuhosť [𝑘𝑁𝑚 ] 𝐸𝐼  – Tuhosť vo viazanom krú-
tení 

[𝑘𝑁𝑚 ] 

𝑁 – Osová sila (ťahová) [𝑘𝑁] 𝐺𝐼  – Tuhosť vo voľnom krútení 
(primárna krutová tuhosť) 

[𝑘𝑁𝑚 ] 

𝐺𝐴  – Šmyková tuhosť pri prieč-
nom zaťažení 

[𝑘𝑁] 𝐺𝐼  – Šmyková tuhosť pri krú-
tení (sekundárna krutová tuhosť) 

[𝑘𝑁𝑚 ] 

𝑤 – Priehyb [𝑚] 𝜃 – Uhol skrútenia (pootočenie) [𝑟𝑎𝑑] 
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Rovnica (10) je formálne rovnaká ako rovnica 
(5), tu je možné využiť analytické riešenie vhodné 
pre krútenie otvorených prierezov aj na prierezy 
komorové uzavreté. Detailný postup použitia  

analytického riešenia je v literatúre [8]. Hlav-
nou nevýhodou analytického riešenia je jeho po-
užitie na nosníky s konštantným prierezom a po-
merne náročné použitie pri staticky neurčitých 
nosníkoch (spojité nosníky). V literatúre [6,8] je 

vysvetlený postup pri staticky neurčitých nosní-
koch. Podrobné odvodenie jednotlivých vzťahov 
uvádzaných v texte sa nachádza v dostupnej lite-
ratúre a preto nie je venovaný ďalší priestor bliž-
šiemu vysvetleniu. Potrebné je však ozrejmiť 
vzťah (13) pre určenie koeficienta deplanácie μ a 
vzájomnú previazanosť veličín momentov zotr-
vačnosti Iw, It, Its, pozri aj vzťah (7). 

 

Tab. 2 – Analógia medzi diferenciálnymi rovnicami ohýbaného a ťahaného nosníka a nosníka za-
ťaženého krútiacimi účinkami - pokračovanie. 

Vzťahy pre ohýbaný nosník Vzťahy pre krútenie 

𝑤´ = 𝜑 – Sklon priehybovej 
krivky nosníka  

[𝑟𝑎𝑑] 𝜃´ – prvá derivácia uhla skrútenia 
(deplanácia) 

[𝑟𝑎𝑑. 𝑚 ] 

𝜑  – Časť 𝜑 spôsobená ohybo-
vým momentom (uhol pootoče-
nia) 

[𝑟𝑎𝑑] 𝜃´  – Časť 𝜃´ spôsobená bimo-
mentom 

[𝑟𝑎𝑑. 𝑚 ] 

𝜑  – Časť 𝜑 spôsobená šmyko-
vou silou 

[𝑟𝑎𝑑] 𝜃´  – Časť 𝜃´ spôsobená ohy-
bovo krútiacim momentom (se-
kundárnym krútiacim momen-
tom)  

[𝑟𝑎𝑑. 𝑚 ] 

𝑀 – ohybový moment [𝑘𝑁𝑚] 𝐵 – Bimoment [𝑘𝑁𝑚 ] 

𝑅 – priečne zaťaženie [𝑘𝑁] 𝑀  – Krútiaci moment [𝑘𝑁𝑚] 

𝑁𝑤´ - bez významu [𝑘𝑁] 𝑀  (𝑀 ) – Primárny krútiaci mo-
ment (St. Venantov krútiaci mo-
ment) 

[𝑘𝑁𝑚] 

𝑉 – priečna sila [𝑘𝑁] 𝑀  (𝑀 ) – Sekundárny krútiaci 
moment (ohybovo krútiaci mo-
ment)  

[𝑘𝑁𝑚] 

𝜑 =
𝑁𝜑

𝑁
 

(bez významu) 

𝜃´ =
𝑀

𝐺𝐼  
 

𝜑 =
𝑉

𝐺𝐴
 𝜃´ =

𝑀

𝐺𝐼
 

𝜑´ = −
𝑀

𝐸𝐼
 𝜃´´ = −

𝐵

𝐸𝐼
 

𝜑 = 𝜑 + 𝜑  𝜃´ = 𝜃´ + 𝜃´  

𝑅 = 𝑁𝑤´ + 𝑉 𝑀 = 𝑀 + 𝑀  

𝑅´ = −𝑞 𝑀 ´ = −𝑚  

𝑀´ = 𝑉 𝐵´ = 𝑀  

𝜇 =
1

1 +
𝑁

𝐺𝐴

 𝜇 =
1

1 +
𝐼
𝐼

 

𝑀´´ − 𝜇
𝑁

𝐸𝐼
= − 𝜇𝑞  𝐵´´ − 𝜇

𝐺𝐼

𝐸𝐼
= − 𝜇𝑚  
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𝜇 =   (13) 

 
Na základe hodnoty koeficienta deplanácie je 

možné rozlíšiť dva krajné prípady. Prvý prípad vy-
plýva zo zápisu (𝜇 ≈ 1 ∧ 𝐼 ≠ 0) ⟹ 𝐼 ≫ 𝐼  ten 
predstavuje prípad krútenia otvoreného prierezu. 
Druhý prípad vyplýva zo vzťahu (𝜇 ≈ 0 ⟹ 𝐼 ≫

𝐼 ) ∧ 𝐼 ≈ 0, ten predstavuje prípad krútenia ne-
deplanujúceho prierezu. Uzavreté komorové 
prierezy nadobúdajú koeficient deplanácie v roz-
medzí 0 < 𝜇 < 1. Určenie koeficienta deplanácie 
nielen podľa vzťahu (13) je popísané v [8]. 

 
MATICE METÓDY KONEČNÝCH PRVKOV PRE VÝ-
POČET KRÚTENIA SO ZOHĽADNENÍM VPLYVU 
ŠMYKU 

Základy metódy konečných prvkov (MKP) sú 
detailne popísané v [9,10,11]. Použiteľné infor-
mácie sa nachádzajú aj v literatúre zaoberajúcej 
sa priečne zaťaženým nosníkovým elementom v 
[12,13,14]. Pozadie výpočtového programu pou-
žitého v rámci riešených úloh v tomto článku je 
prezentované v [15]. Použitý výpočtový program 
používa nosníkový element so 7 stupňami voľ-
nosti v uzle elementu. Pre výpočet potrebný v prí-
kladoch v tomto článku sú použité len 2 stupne 
voľnosti v uzle elementu. Vzťah (14) predstavuje 
vektor koncových premiestnení a pootočení uzlov 
elementu (index el znamená na elemente, index a 
znamená začiatok elementu, index b znamená ko-
niec elementu). 

 

𝜃 =

𝜃
𝜃´
𝜃
𝜃´

 (14) 

 
Aproximačná funkcia Euler-Bernoulliho nosní-

kového elementu MKP je vo vzťahu (15). Vzťah 

(16) predstavuje aproximačnú funkciu v prípade 
Timoshenkovho nosníkového elementu MKP. 

 
Pomerne rozsiahle odvodenie formulácie MKP 

sa nachádza v literatúre [9,10,11,12,13,14,15]. 
Formulácia matice tuhosti na elemente je rozde-
lená na dve časti, časť prislúchajúca viazanému 
krúteniu (18) a časť prislúchajúca voľnému krúte-
niu (20). Sčítaním oboch týchto dielčích matíc je 
získaná výsledná matica tuhosti elementu (21). 

 

𝑘 =
( )

;   𝑘 =
( )

; 

 
𝑘 =

( )

( )
;   𝑘 =

( )

( )
 

(17) 

𝐾 =

𝑘 𝑘
𝑘 𝑘

−𝑘 𝑘
−𝑘 𝑘

−𝑘 −𝑘
𝑘 𝑘

𝑘 −𝑘
−𝑘 𝑘

 (18) 

𝑘 =
( )

( )
; 

 
𝑘 =

( )
;  

 

𝑘 =
( )

( )
 ; 

 

 𝑘 =
( )

( )
 

(19) 

𝐾 =

𝑘 𝑘
𝑘 𝑘

−𝑘 −𝑘
𝑘 −𝑘

−𝑘 −𝑘
𝑘 −𝑘

𝑘 −𝑘
−𝑘 𝑘

 (20) 

𝐾 = 𝐾 + 𝐾   (21) 

 
Prezentovaná tuhostná matica bola imple-

mentovaná do výpočtového programu umožňu-
júc zohľadnenie vplyvu šmyku pri krútení. Výpoč-
tový program bol overený aj na numerických prí-
kladoch uvádzaných v tomto článku. 

𝜃 (𝑥) = 𝐶 + 𝐶 𝑥 + 𝐶 𝑥 + 𝐶 𝑥  (15) 

𝜃 (𝑥) = 𝐶 + 𝐶 𝑥 + 𝐶 𝑥 + 𝐶 (𝑥 − Ω𝐿 𝑥);    Ω =
𝐸𝐼

𝐺𝐼

1

𝐿
 (16) 
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NUMERICKÉ PRÍKLADY 
V rámci overenia správnej funkčnosti programu 
boli zvolené numerické príklady z dostupnej lite-
ratúry. Príklad 1 bol prevzatý z [4] a predstavuje 
prípad spojitého nosníka. Výsledky z MKP pro-
gramu sú porovnané s výsledkami uvádzanými v 
spomínanej literatúre. Príklad 2 bol prevzatý z 
[16,17] a predstavuje výpočtový model mosta 
SNP v Bratislave pre potreby overenia účinkov 

krútenia na mostnom tráme. Príklad 2 je rozde-
lený na viac častí a overenie správnosti postupu je 
riešené porovnaním analogického postupu v ko-
merčnom programe [18] a porovnaním výsledkov 
v spomenutej literatúre. 

 
 
 
 

Tab. 3 – Príklad 1 
Príklad je prevzatý z [4]. Viacpoľový spojitý nosník; 𝐸 = 210𝐺𝑃𝑎; 𝐺 = 81𝐺𝑃𝑎; 𝐼 = 1,92. 10 𝑚 ; 
𝐼 = 0,002304𝑚 ;  𝐼 = 7,78378. 10 𝑚 ; Geometria nosníka a zaťaženie je naznačené na obr.1. 

 

 
 

Obr. 1 – Príklad 1, geometria a zaťaženie 

 
𝐵 [𝑘𝑁𝑚 ] 

 
𝑀  [𝑘𝑁𝑚] 

 
𝑀  [𝑘𝑁𝑚] 

 
𝑀  [𝑘𝑁𝑚] 
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Tab. 3 – Príklad 1 (pokračovanie) 

 
𝜃[𝑚𝑟𝑎𝑑] 
Prierez A 

 [4] MKP prog. 
𝐵  −0,00263𝑘𝑁𝑚  −0,00261𝑘𝑁𝑚  

𝑀  L: −0,0102𝑘𝑁𝑚 L:  −0,0102𝑘𝑁𝑚 
P: 0,0102𝑘𝑁𝑚 P: 0,0100𝑘𝑁𝑚 

Prierez B 
  [4] MKP prog. 

𝐵  0,00420𝑘𝑁𝑚  0,00421𝑘𝑁𝑚  
𝑀  L: 0,0163𝑘𝑁𝑚 L: 0,0164𝑘𝑁𝑚 

P: −0,0163𝑘𝑁𝑚 P: −0,0163𝑘𝑁𝑚 
Prierez C 

 [4] MKP prog. 
𝐵  −0,00157𝑘𝑁𝑚  −0,00158𝑘𝑁𝑚  

𝑀  L: −0,0061𝑁𝑚 L: 0,0061𝑘𝑁𝑚 
P: 0,0061𝑘𝑁𝑚 P: −0,0060𝑘𝑁𝑚 

 

Tab. 4 – Príklad 2 
Príklad je prevzatý z [16,17] – výpočtový model mosta SNP v Bratislave pre potreby overenia účin-
kov krútenia na mostnom tráme; 𝐸 = 210𝐺𝑃𝑎; 𝐺 = 81𝐺𝑃𝑎; 𝐼 = 9,939597𝑚 ; 𝐼 =
5,85407𝑚 ;  𝜇 = 0,6034 ; Geometria a zaťaženie je zobrazené na obr.2. 

 

 
Obr. 2 – Príklad 2, geometria a zaťaženie 

Príklad 2 je riešený niekoľkými postupmi a rozdelený na niekoľko častí: 
- Príklad 2a, Riešenie v analógií s krútením teóriou 2.rádu bez uváženia vplyvu šmyku 𝜇 = 1  
- Príklad 2b, Riešenie v analógií s krútením teóriou 2.rádu s uvážením vplyvu šmyku 𝜇 =

0,6034, vstupy do [18] boli zadané v zmysle rovnice (10) 
- Príklad 2c, Riešenie v analógií s krútením teóriou 2.rádu s uvážením vplyvu šmyku 𝜇 =

0,6034, vstupy do [18] boli zadané v zmysle rovnice (6) 
- Príklad 2d, Riešenie v MKP programe s uvážením vplyvu šmyku 𝜇 = 0,6034 
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Tab. 4 – Príklad 2 (pokračovanie) 
Príklad 2a – Riešenie s využitím analógie krútenia s ohybom podľa teórie  2.rádu bez uváženia 

vplyvu šmyku 𝜇 = 1 

 
𝑀 [𝑘𝑁𝑚] =  𝐵 [𝑘𝑁𝑚 ]  

 
𝑉 [𝑘𝑁] =  𝑀  [𝑘𝑁𝑚] 

 
𝜃[𝑚𝑟𝑎𝑑] =  𝑤 [𝑚𝑚] 

Prierezové charakteris-
tiky (analógia): 

𝐼 = 9.939597𝑚  
𝐴 = 999999𝑚  
𝐴 = 999999𝑚  

 
Osová sila (analógia): 
𝐹 = 47283. 10 𝑘𝑁 

 

Porovnanie výsledkov pre 𝑥 = 74,8𝑚 (prierez A) 
 S využitím analógie [16] MKP prog. 

𝐵 −4,266. 10 𝑘𝑁𝑚  - −4,266. 10 𝑘𝑁𝑚  

𝑀  
L:   −1,978. 10 𝑘𝑁𝑚 - 

L:   −1,981. 10 𝑘𝑁𝑚 
P:   2,098. 10 𝑘𝑁𝑚 P:   2,092. 10 𝑘𝑁𝑚 

Porovnanie výsledkov pre 𝑥 = 74,8𝑚 + 303𝑚/2 (prierez B) 
 S využitím analógie [16] MKP prog. 

𝐵 0,2803. 10 𝑘𝑁𝑚  - 0,2807. 10 𝑘𝑁𝑚  

𝑀  
L:   0,0656. 10 𝑘𝑁𝑚 

- 
L:   0,0712. 10 𝑘𝑁𝑚 

P:   −0,0656. 10 𝑘𝑁𝑚 P:   −0,0712. 10 𝑘𝑁𝑚 
𝜃 7,9384𝑚𝑟𝑎𝑑 - 7,9384𝑚𝑟𝑎𝑑 

Porovnanie výsledkov pre 𝑥 = 74,8𝑚 + 303𝑚 (prierez C) 
 S využitím analógie [16] MKP prog. 

𝐵 -4,569. 10 𝑘𝑁𝑚  - -4,569. 10 𝑘𝑁𝑚  

𝑀  
L:   −2,243. 10 𝑘𝑁𝑚 - 

L:   −2,237. 10 𝑘𝑁𝑚 
P:   2,123. 10 𝑘𝑁𝑚 P:   2,124. 10 𝑘𝑁𝑚 
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Tab. 4 – Príklad 2 (pokračovanie) 
Príklad 2b – Riešenie  s využitím analógie krútenia s ohybom podľa teórie 2.rádu s vplyvom šmyku 

𝜇 = 0,6034 

 
𝑀 [𝑘𝑁𝑚] =  𝐵 [𝑘𝑁𝑚 ]  

 
𝑉 [𝑘𝑁] =  𝑀  [𝑘𝑁𝑚] 

Prierezové charakteris-
tiky (analógia): 

𝐼 =
,

=

16,472419𝑚   
𝐴 = 999999𝑚  
𝐴 = 999999𝑚  

 
Priečna sila (analógia): 

𝜇.(𝑚 ; 𝑀 ) 
 

Osová sila (analógia): 
𝐹 = 47283. 10 𝑘𝑁 

 
Príklad 2c – Riešenie s využitím analógie krútenia s ohybom podľa teórie 2.rádu s vplyvom šmyku 

𝜇 = 0,6034. 

 
𝑀 [𝑘𝑁𝑚] =  𝐵 [𝑘𝑁𝑚 ]  

 
𝜃[𝑚𝑟𝑎𝑑] =  𝑤 [𝑚𝑚] 

Prierezové charakte-
ristiky (analógia): 

𝐼 = 9,939597𝑚  
𝐴 = 999999𝑚  

𝐴 = 5,85407𝑚  
 

Osová sila (analógia): 
𝐹
= 47283. 10 𝑘𝑁 

 

Porovnanie výsledkov pre 𝑥 = 74,8𝑚 (prierez A) 
 S využitím analógie [16] MKP prog. 

𝐵 
2b −3,324. 10 𝑘𝑁𝑚  

−3,294. 10 𝑘𝑁𝑚  −3,301. 10 𝑘𝑁𝑚  2c  −3,300. 10 𝑘𝑁𝑚  

𝑀  
L:   −1,188. 10 𝑘𝑁𝑚 L:   −1,195. 10 𝑘𝑁𝑚 L:   −1,181. 10 𝑘𝑁𝑚 
P:   1,281. 10 𝑘𝑁𝑚 P:   1,289. 10 𝑘𝑁𝑚 P:   1,269. 10 𝑘𝑁𝑚 

Porovnanie výsledkov pre 𝑥 = 74,8𝑚 + 303𝑚/2 (prierez B) 
 S využitím analógie [16] MKP prog. 

𝐵 
2b 0,2495. 10 𝑘𝑁𝑚  

0,2483. 10 𝑘𝑁𝑚  0,2499. 10 𝑘𝑁𝑚  2c 0,2495. 10 𝑘𝑁𝑚  

𝑀  
L:   0,0395. 10 𝑘𝑁𝑚 L:   0,0396. 10 𝑘𝑁𝑚 L:   0,0403. 10 𝑘𝑁𝑚 
P:   −0,0397. 10 𝑘𝑁𝑚 P:   −0,0396. 10 𝑘𝑁𝑚 P:   −0,0403. 10 𝑘𝑁𝑚 

𝜃 7,9603𝑚𝑟𝑎𝑑 7,8604𝑚𝑟𝑎𝑑 7,9603𝑚𝑟𝑎𝑑 
Porovnanie výsledkov pre 𝑥 = 74,8𝑚 + 303𝑚 (prierez C) 

 S využitím analógie [16] MKP prog. 

𝐵 
2b −3,566. 10 𝑘𝑁𝑚  -3,541. 10 𝑘𝑁𝑚  -3,531. 10 𝑘𝑁𝑚  
2c  −3,530. 10 𝑘𝑁𝑚  

𝑀  
L:   −1,371. 10 𝑘𝑁𝑚 L:   −1,349. 10 𝑘𝑁𝑚 L:   −1,354. 10 𝑘𝑁𝑚 
P:   1,278. 10 𝑘𝑁𝑚 P:   1,256. 10 𝑘𝑁𝑚 P:   1,234. 10 𝑘𝑁𝑚 
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Tab. 4 – Príklad 2 (pokračovanie) 
Príklad 2d - Riešenie v MKP programe s uvážením vplyvu šmyku 𝜇 = 0,6034 

 

 
𝐵 [𝑘𝑁𝑚 ] 

 

 
𝑀  [𝑘𝑁𝑚] 

 

 
𝑀  [𝑘𝑁𝑚] 

 

 
𝑀  [𝑘𝑁𝑚] 

 

 
𝜃[𝑚𝑟𝑎𝑑] 
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ZÁVER 
Článok analyzuje vplyv šmyku na komorových 

nosníkoch zaťažených krútiacimi účinkami. Popí-
sané sú dva spôsoby výpočtu: postup s využitím 
analógie s ohýbaným nosníkom s teóriou 2.rádu a 
postup aplikovaným riešením v MKP programe v 
prezentovanom prípade prispôsobenie MKP pro-
gramu vytvoreného v rámci [15]. V rámci prí-
spevku boli odprezentované dva numerické prí-
klady, ktorých výsledky na základe porovnania s 
existujúcou literatúrou resp. s výpočtom s využi-
tím analógie s ohýbaným nosníkom s teóriou 
2.rádu, príp. s výsledkami MKP programu sú v 
dobrej zhode. V rámci overenia správnosti výpoč-
tového postupu pre MKP program bolo skúma-
ných viac numerických príkladov, ktoré sa však do 
príspevku vzhľadom na rozsah nezmestili. 

Zanedbanie vplyvu šmyku pri krútení ako je 
odprezentované v príklade 2a v porovnaní s prí-
kladmi 2b a 2c vykazuje vyššie vnútorné sily bimo-
mentu a ohybovo krútiaceho momentu. V rámci 
inžinierskej praxe je možné vplyv šmyku pri krú-
tení pri komorových prierezoch zanedbať, avšak 
tento postup je konzervatívny. V rámci takých dô-
ležitých stavieb ako sú mostné konštrukcie je od-
porúčané zachovať čo najvyššiu presnosť riešenia 
a daný postup zohľadniť. 
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V p l y v  t e p l o t y  p o č a s  o p r a v y  z v a r o v  o r t o t r o p -
n ý c h  o c e ľ o v ý c h  m o s t o v i e k  –  n u m e r i c k á  
a n a l ý z a  

 
Príspevok rieši problém analýzy tepelných polí vznikajúcich pri oprave úna-
vových trhlín zvarov oceľových ortotropných mostoviek. Vedľajším efektom 
je vplyv vysokej teploty z procesu zvárania na okolie zvaru, čo môže spôsobiť 
poškodenie vrstiev vozovky. Prostredníctvom numerických simulácii je 
možné tieto vplyvy analyzovať, vhodne modifikovať veľkosť tepelného prí-
konu s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy teploty. 
 

 

ÚVOD 
Analýza procesu zvárania zameraná na vplyv 

teploty je dôležitá predovšetkým pre determino-
vanie oblasti ovplyvnenej teplom (HAZ – heat af-
fected zone) a vzniku reziduálnych napätí. V prí-
pade sanácie poškodených zvarov je teplotná 
analýza dôležitá aj z hľadiska ochrany okolitých 
materiálov, ktoré by sa vplyvom vysokej teploty 
pri procese zvárania mohli poškodiť. Tie taktiež 
ovplyvňujú veľkosť a tvar teplotných polí podľa 
toho, či sa správajú ako tepelný izolant alebo vo-
dič. V prípade detailov prípojov oceľových kon-
štrukcií je situácia komplikovanejšia vzhľadom na 
fakt, že miesto zvaru je miestom prípoja viacerých 
oceľových prvkov. 

Riešiť túto situáciu s cieľom predchádzať prí-
padným poškodeniam materiálov je možné pro-
stredníctvom teplotnej analýzy, ktorej výsledkov 
sú teplotné polia s konkrétnymi hodnotami teplôt 
v prvkoch. Na základe týchto dát je možné po-
zmeniť parametre zvárania tak, aby sa predchá-
dzalo poškodeniam.  

Tento článok popisuje teplotnú analýzu na 
konkrétnom detaile prípoja výstuhy ortotropnej 
mostovky k plechu mostovky, pričom výsledky 
porovnáva s experimentálnou skúškou s cieľom 
verifikovať numerický model pre jeho využitie 
v prípade budúcich analýz teplôt a teplotných polí 
pri zváraní oceľových konštrukcií. 

 
 

TEORETICKÉ POZADIE PROBLEMATIKY 
Pre numerickú analýzu teplotných polí je dôle-

žité poznať materiálne charakteristiky jednotli-
vých elementov, predovšetkým ich hustotu, 
merné teplo, teplotnú závislosť modulu pružnosti 
či súčinitele tepelnej vodivosti, lineárnej teplotnej 
rozťažnosti.  

V súčasnosti je v závislosti od potreby možnosť 
využiť viacero typov numerických simulácii pro-
cesu zvárania - v tomto príspevku je proces zvára-
nia analyzovaný prostredníctvom simulácií, pri 
ktorých je analyzovaný vplyv parametrov prvkov 
a zvárania (merný tepelný príkon, hrúbky prvkov, 
sekvencia zvárania a pod) [1,2]. V tomto prípade 
je možné optimalizovať jednotlivé parametre ešte 
pred zhotovovaním zvaru, respektíve pred jeho 
sanáciou. 

Pri sanácií zvarov je nutné prispôsobiť merný 
tepelný príkon konkrétnej situácii - aj z hľadiska 
vzniku reziduálnych napätí, ale aj kvôli ochrane 
okolitých materiálov v styku s oceľovou konštruk-
ciou. Ten môžeme definovať ako množstvo tepel-
nej energie spotrebovanej na vytvorenie jednot-
kovej dĺžky jednovrstvového zvarového spoja. Vy-
počíta sa podľa vzťahu [3]: 

 

𝑄 =
k. U. I

V
10  (1) 
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Vo vyššie uvedenom vzťahu Q predstavuje merný 
tepelný príkon (kJ/mm), k predstavuje súčiniteľ 
tepelnej účinnosti zváracieho procesu (-), U pred-
stavuje zváracie napätie (V), I je zvárací prúd (A) a 
V je rýchlosť zvárania (mm/s).  

Z rovnice (1) vyplýva, že v prípade nutnosti po-
užitia konkrétneho zváracieho prúdu a napätia je 
možné ovplyvniť hodnotu merného tepelného 
príkonu zmenou rýchlosti vyhotovovania zvaru, 
pričom platí nepriama úmera - čím väčšia je rých-
losť zvárania, tým nižšie teploty bude okolie zvaru 
dosahovať. V prípade sanácie zvaru je preto voľba 
vhodných parametrov vstupujúcich do rovnice (1) 
dôležitá pre ochranu vlastností okolitých materiá-
lov. 

Na základe vyššie spomenutých predpokladov 
vyplýva, že proces zvárania je z tepelne-fyzikál-
neho hľadiska možné popísať ako pohybujúci sa 
zdroj tepla, ktorého výsledkom je nestacionárne 
teplotné pole, ktorého tvar závisí okrem veľkosti 
merného tepelného príkonu aj od hodnoty tepel-
nej vodivosti základného materiálu, hrúbky mate-
riálu či teploty materiálu pri zváraní. Príkladom je 
závislosť medzi hodnotou tepelnej vodivosti a šír-
kou teplotného poľa - s vyššou hodnotou tepelnej 
vodivosti rastie šírka teplotného poľa. Rovnako 
tak platí predpoklad, že v prípade tenších plechov 
(hrúbka do 10 mm) je možné považovať priebeh 
teplôt po hrúbke za konštantný [3]. 

 
NUMERICKÁ ANALÝZA 

Teplotná analýza procesu zvárania výstuhy k 
plechu mostovky bola vykonaná v softvéri ANSYS 
[4]. Prvý krok analýzy predstavoval vytvorenie 3D 
modelu prípoja výstuhy (hrúbka 6 mm) k plechu 
mostovky (hrúbka 12 mm), pričom druhá strana 
bola v kontakte s okolitým prostredím - vzduchom 
(zobrazené na obr. 1). Z dôvodu úspory výpočto-
vého času, ako aj z dôvodu sanácie len jednej 
strany prípoja výstuhy na plech bola modelovaná 
len polovica výstuhy s príslušnou časťou plechu 
mostovky.  

Spolu s geometriou boli do softvéru ANSYS 
vložené aj požadované materiálové charakteris-
tiky ocele (objemová hmotnosť 7850 kg/m3 ; hod-
nota tepelnej vodivosti a merného tepla podľa EN 
1993-1-2[5]). 

 

 
Obr. 1 – Schéma pripojenia výstuhy na plech 
mostovky (vľavo); model detailu prípoja vý-

stuhy na plech mostovky (vpravo) 
 
Zaťaženie teplotou bolo modelované pro-

stredníctvom funkcionality tepelného toku, kde 
bola vložená hodnota tepelnej energie zo zvára-
nia, čo je ekvivalentné čitateľu vzťahu (1). Hod-
nota zváracieho napätia bola uvažovaná hodno-
tami nameranými na dvoch konkrétnych analyzo-
vaných zvaroch (zvar F – 175A a 22,4V; 2,45mm/s; 
zvar G – 174A a 21,6V; 7,6mm/s), súčiniteľ tepel-
nej účinnosti zváracieho procesu na hodnotu 0,8 
(podľa EN 1011 pre ručné oblúkové zváranie [6]). 
To predstavuje hodnotu tepelného príkonu 1,28 
kW pre zvar F a 0,4 kW pre zvar G. Tento tepelný 
príkon bol aplikovaný na plochu o priemere 4 mi-
limetre, čo predstavuje priemer zdroja. Po celej 
dĺžke zvaru tak vznikla trajektória, na ktorú bol 
aplikovaný tepelný príkon zo zvárania  (obr. 2).  

Taktiež bola definovaná radiácia prostredníc-
tvom emisie tepelného žiarenia z ocele (prípadne 
aj z asfaltu) do okolia, ktorého teplota bola stano-
vená na hodnotu 22°C. Súčiniteľ emisivity bol sta-
novený v prípade ocele na hodnotu 0,7. 

Samotný pohyb tepelného zdroja a jeho rých-
losť bola zohľadnená softvérom prostredníctvom 
polohy tepelného zaťaženia a časovým interva-
lom medzi jednotlivými krokmi tepelného zaťaže-
nia - tých bolo celkovo 80 v prípade každého mo-
delu, čo malo predstavovať plynulý a dostatočne 
dlhý pohyb tepelného zaťaženia z procesu zvára-
nia. 

 

 
Obr. 2 – Trajektória simulácie procesu zvára-

nia zostave-ná z kruhových plôch o priemere 4 
milimetre 
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VÝSLEDKY NUMERICKÝCH ANALÝZ 

Analýza bola uskutočnená pre dva vybraté 
zvary F a G s parametrami uvedenými v predchá-
dzajúcej kapitole. Analýzou sa okrem iného sledo-
val vplyv tepelného príkonu na veľkosť a tvar tep-
lotných polí, nakoľko tieto parametre sú rovnako 
dôležité ako maximálna hodnota teploty na plo-
che. 

Tepelné polia boli analyzované na hornej plo-
che plechu mostovky, pričom tie boli porovnané 
s výsledkami termokamery z experimentálneho 
merania. Tá snímala horný povrch plechu 
mostovky počas celej doby trvania zvárania. Do 
porovnania boli zahrnuté ako veľkosti týchto polí, 
tak aj teplota nameraná na týchto plochách. 

Prvým analyzovaným bol zvar G. Veľkosť a tvar 
teplotných polí získaných z numerickej simulácie 
(obr. 3) a pomocou termokamery (obr. 4) sú tak-
mer totožné, ich dĺžka predstavuje 120 milimet-
rov a šírka 65 milimetrov. Porovnaný bol aj časový 
vývoj teplôt meraných termočlánkom a údajov 
získaných z totožného miesta v modeli v pro-
grame ANSYS. Výsledky je možné vidieť na obr. 7. 
Maximálna teplota z termočlánku predstavovala 
206°C a teplota z numerickej simulácie 211°C – 
rozdiel predstavuje 2,5%. 

Druhým analyzovaným bol zvar F. Veľkosť te-
pelného príkonu bola väčšia viac ako trojnásobne, 
takže sa predpokladalo ako zväčšenie teplotných 
polí, tak aj zväčšenie maximálnej hodnoty teploty 
nameranej na hornom povrchu plechu mostovky. 

 
Obr. 3 – Teplotné polia na hornom povrchu plechu mostovky pri numerickej analýze zvaru G v pro-

grame ANSYS 
 

 
Obr. 4 – Teplotné polia na hornom povrchu plechu mostovky pri analýze zvaru G v laboratóriu 
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Veľkosť a tvar teplotných polí získaných z nume-
rickej simulácie (obr. 5) a pomocou termokamery 
(obr. 6) sú podobne ako v predchádzajúcom prí-
pade takmer totožné, no ich rozmer vzhľadom na 
ich veľkosť a veľkosť analyzovaného fragmentu 
nie je možné presne určiť.  

Rovnako ako v prechádzajúcom zvare, aj tu 
boli porovnané teploty z modelu a z termočlánku.  
Výsledky je možné vidieť na obr. 8. Maximálna 
teplota z termočlánku predstavovala 436°C a tep-
lota z numerickej simulácie 420°C – rozdiel pred-
stavuje 3,5%.  

 
DISKUSIA 

Primárnou motiváciou príspevku je skúmanie 
možnosti využitia numerických simulácií na ana-
lýzu teplotných polí a maximálnych teplôt pri zvá-
raní oceľových prvkov. Porovnaním teplotných 

polí z merania a numerickej simulácie pre oba 
zvary sa zistilo, že ich tvar a veľkosť je takmer to-
tožná. Veľkosť a tvar teplotných polí je v analýze 
dôležitý parameter vzhľadom na fakt, že určuje 
veľkosť oblasti HAZ. Vzhľadom na to sú numerické 
simulácie v oblasti teplotných analýz veľmi per-

spektívne a presné, čo sa potvrdilo aj na analyzo-
vaných zvaroch.  

Taktiež boli porovnané výsledky teplôt z ter-
močlánkov nachádzajúcich sa na plechu 
mostovky pri experimente a hodnôt teploty z nu-
merického modelu. Po porovnaní kriviek na obr. 
7 a obr. 8 je vidieť, že ako sklony jednotlivých kri-
viek, tak dosiahnuté maximálne hodnoty teploty 
sú veľmi podobné, a to napriek zjednodušeniam, 
ktoré sú v numerickom modeli (v mieste zvárania 
sa netaví a neostáva materiál zvaru). 
 

 
Obr. 5 – Teplotné polia na hornom povrchu plechu mostovky pri numerickej analýze zvaru F v pro-

grame ANSYS 
 

 
Obr. 6 – Teplotné polia na hornom povrchu plechu mostovky pri analýze zvaru F v laboratóriu 
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Z výsledkov je vo všeobecnosti zrejmé, že so 
zväčšujúcou sa rýchlosťou zvárania (t.j. so zmen-
šujúcou sa hodnotou merného tepelného prí-
konu) sa zmenšuje veľkosť (šírka a dĺžka) jednotli-
vých tepelných polí. V prípade detailu prípoja vý-
stuhy k plechu mostovky je teplota a veľkosť jed-
notlivých tepelných polí závislá aj na orientácii po-
hľadu na detail - teplotné polia s vyššou hodnotou 
sú prirodzene na strane, kde dochádza k zváraniu, 
nižšie teploty na povrchu oceľových prvkov sú na 
odvrátených stranách.  

Na základe týchto výsledkov sa dá tvrdiť pred-
poklad, že numerický model zahŕňajúci teplotnú 
analýzu procesu zvárania je možné využiť v prí-
pade rôznych typov zvarov, ako aj rôznorodých 

parametrov zvárania, a voľbou vhodných para-
metrov zvárania ochrániť okolité materiály najmä 
v prípade, ak sa jedná o sanáciu zvarov a tieto 
materiály nie je možné dočasne odstrániť. 
 
ZÁVER 

Potvrdilo sa, že analýza procesu zvárania je dô-
ležitá nielen z hľadiska reziduálnych napätí ale aj 
kvôli určeniu teplôt na jednotlivých povrchoch 
oceľových prvkov v okolí zvaru. Majoritný vplyv 
na to má merný tepelný príkon, ktorý predstavuje 
tepelnú energiu, ktorá sa pri procese zvárania 
odovzdáva do konštrukcie. Tento príkon je možné 
čiastočne modifikovať zmenou zváracieho napä-
tia a prúdu, no často aj jednoduchšou metódou, a 

 
Obr. 7 – Porovnanie teplôt v mieste termočlánku v porovnaní s hodnotami z numerického mo-delu v 

programe ANSYS pre zvar G 
 

 
Obr. 8– Porovnanie teplôt v mieste termočlánku v porovnaní s hodnotami z numerického modelu 

v programe ANSYS pre zvar F 
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to zmenou rýchlosti zvárania, pričom zvýšením 
rýchlosti sa zmenšuje tepelný príkon a tým pá-
dom aj teplota v okolí zvaru. Problémom však 
môže byť následná znížená kvalita zvaru. 

Tepelnú analýzu uvedenú v tomto príspevku je 
možné využiť v ďalšej fáze analýzy konštrukcie, 
kde na základe teplôt v okolí zvaru je možné riešiť 
reziduálne napätia a deformácie vplyvom zvýše-
nej teploty od zvárania. 
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A n a l y t i c k á  m e t ó d a  v ý p o č t u  p r u ž n é h o  v l á k na  
 
Lano ako konštrukčný prvok preberá okrem osových síl v malej miere aj ohy-
bové momenty vplyvom svojej nenulovej ohybovej tuhosti. Dokonale pružné 
(ohybné) lano neexistuje, každé hmotné lano má určitú ohybovú tuhosť. Ana-
lýzou statického pôsobenia dokonale ohybného lana visutých sústav vieme 
analyticky určiť osovú silu v lane od vonkajšieho zaťaženie. Analytický spôsob 
riešenia je vhodný pre jednoduché prípady lán s uložením v rovnakej (prí-
padne aj rôznej) výške zaťažené rovnomerným zaťažením (tiaž, vrstvy stre-
chy, rovnomerný sneh, námraza). V zložitejších prípadoch je veľkou výhodou 
použitie MKP (prípadne iných numerických metód), ktorá umožňuje výpočet 
nielen nesymetrických zaťažovacích stavov ale aj zložitejšieho geometric-
kého usporiadania lán konkrétnych lanových sústav. 
 

 

VÝPOČTOVÉ METÓDY PRUŽNÉHO VLÁKNA 
Všeobecne vieme spôsoby výpočtu visutého 

lana rozdeliť na dva spôsoby a to analytické a nu-
merické výpočtové metódy. Analytické výpočtové 
metódy sú vhodné najmä pri výpočte jednoduch-
ších konfigurácií zaťaženia a ponúkajú používate-
ľovi prehľad o samotnom výpočte. Pri pomeroch 
rozpätia a previsu L/f ≥ 10, ktoré sú typické pre 
visuté lanové konštrukcie je možné spojité zaťa-
ženie uvažovať na priemete lana. Previs lana je 
dostatočne malý a chyba vyvolaná rozdielom me-
dzi pôsobením zaťaženia po dĺžke a po priemete 
lana je malá. 

Predpoklady analytického výpočtu sú: 
• dokonale pružné (ohybné) lano 
• lano prenáša len ťahovú silu 
• materiál lana je homogénny 
• prierez lana je konštantný 
• pri deformácii sa materiál správa lineárne 

pružne 
• zaťaženie je zvislé a rozložené na horizon-

tálnom priemete lana 
Numerické výpočtové metódy umožňujú vý-

počet náročných úloh stavebnej praxe, je však 
nutné dbať na správne nastavenie parametrov vý-
počtu vyplývajúce z nelineárnej podstaty výpočtu. 
Najrozšírenejšou numerickou metódou v súčas-
nej stavebnej praxi je metóda konečných prvkov 
(MKP). Podstatou MKP je rozdelenie konštrukcie 

na sústavu konečných prvkov spojených v uzlo-
vých bodoch. Pri riešení sú zachované podmienky 
spojitosti a rovnováhy v uzloch delenia. Určením 
neznámych posunov v uzlových bodoch a apliká-
ciou aproximačných funkcií dostávame približné 
spojité riešenie na prvku. Celkovo vieme spôsoby 
výpočtu MKP stavebných konštrukcií rozdeliť na 
lineárne úlohy a nelineárne úlohy. V prípade line-
árnych úloh neuvažujeme s modifikáciou tuhosti 
ani tvaru konštrukcie počas výpočtu (poloha zaťa-
žovaných bodov konštrukcie ani tuhosť konštruk-
cie sa vo výpočte nemení), typickým príkladom sú 
výpočty ohybovo aj osovo tuhých prvkov kon-
štrukcie (nosníky, rámy, priehradové sústavy 
atď.). Teória malých deformácií (sem zaraďujeme 
aj teóriu II. rádu) je prvou s nelineárnych metód, 
kde pri výpočte dochádza k modifikácií tuhost-
ných parametrov konštrukcie vplyvom vnútor-
ných síl na konštrukcii, avšak poloha bodov kon-
štrukcie sa počas iteračných výpočtových cyklov 
metódy nemení. V prípade lanových konštrukcií 
je nutné použiť tzv. teóriu veľkých deformácií 
(niekedy uvádzaná aj ako teória III.rádu), pri rie-
šení ktorej je zohľadňovaný aj posun jednotlivých 
bodov konštrukcie v jednotlivých iteračných cyk-
loch. V rámci výpočtového postupu je najčastejšie 
používaný prírastkový postup podľa Newton-
Raphsona. Nech už je použitý akýkoľvek spoľah-
livý a dostupný program pre výpočet MKP, úlohou 
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projektanta ostáva správne zostavenie výpočto-
vého modelu, definovať podmienky podopretia a 
vlastnosti materiálov, zvoliť výpočtovú metódu, 
zvoliť hustotu siete MKP a v neposlednom rade 
overiť správnosť výsledkov výpočtu.  

Príspevok bol zostavený s použitím [1,2,3,4]. 
Výpočet metódou konečných prvkov (MKP) je re-
alizovaný vo výpočtovom programe [5]. Úlohou 
príspevku je sumarizovať postup analytického rie-
šenia výpočtu pružného vlákna a ozrejmiť tento 
výpočet na riešených praktických úlohách. 
 
TVAROVÁ KRIVKA PRUŽNÉHO VLÁKNA 
 

 
Obr. 1 – Schéma pružného lana so závesmi v 

rovnakej výške 
 

Zaťaženie od vlastnej tiaže na 1bm (horizontálna 
projekcia lana): 

𝑔(𝑥) =
𝑔

cos φ
 (1) 

Uhol 𝜑 je uhol medzi dotyčnicou k lanu a horizon-
tálnou rovinou. V prípade ak má lano malý previs 
f uhol 𝜑 nadobúda nízke hodnoty cos 𝜑 ≈ 1. Za-
ťaženie po dĺžke rozpätia sa bude málo líšiť od 
rovnomerného zaťaženia na dĺžke projekcie lana. 
Lano ideálne pružné zaujme tvar výslednicovej 
čiary, vonkajšie zaťaženie nevyvodzuje ohybový 
moment. Platia vzťahy: 

𝑀 − 𝐻. 𝑦 = 0; 𝐻 =
𝑀

𝑦
; 𝑦 =

𝑀

𝐻
 (2) 

Osová sila v ľubovoľnom priereze lana je: 

𝑆 =
𝐻

cos φ
 (3) 

Priečna sila bude: 

𝑉 = 𝐻
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝐻. tan 𝜑 (4) 

Priečna sila v ľubovoľnom priereze: 

𝑉(𝑥) = 𝑉 − 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥 (5) 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑉(𝑥)

𝐻
=

𝑉 − ∫ 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥

𝐻
 (6) 

Po zderivovaní dostávame rovnicu tvaru ľubo-
voľne zaťaženého lana: 

𝑑 𝑦

𝑑𝑥
= −

𝑔(𝑥)

𝐻
 (7) 

V prípade lana konštantného prierezu s konco-
vými bodmi v rovnakých výškach so zaťažením len 
vlastnou tiažou je analytickým riešením rovnice 
(7) rovnica reťazovky v tvare (začiatok súradného 
systému je v mieste najväčšieho previsu). Jednot-
livé výrazy sú rovnocenné: 

𝑦 =
𝑐

2
𝑒 + 𝑒 − 2  

(8)  𝑦 = 𝑐 𝑐𝑜𝑠ℎ
𝑥

𝑐
− 1  

𝑦 = 𝑐
𝑥

2! 𝑐
+

𝑥

4! 𝑐
+ ⋯  

Parameter reťazovky: 

𝑐 =
𝐻

𝑔
 (9) 

 
Dĺžka reťazovky bude (jednotlivé výrazy sú rovno-
cenné): 

𝐿 = 2 1 +
𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝑑𝑥  

= 𝑐 𝑒 − 𝑒 = 2𝑐 sinh 
𝐿

2𝑐
 

(10) 

𝐿 = 2𝑐
𝐿

2𝑐
+

𝐿

3! 2 𝑐
+

𝐿

3! 2 𝑐
+ ⋯  

= 𝐿 +
𝐿

24𝑐
+

𝐿

1920𝑐
+ ⋯ 
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Obr. 2 – Schéma visutého lana so začiatkom 
súradného systému v strede rozpätia lana (s 
rovnomerným spojitým zaťažením, podperné 

body v rovnakých výškach) 
 

Podmienka rovnováhy ohybového momentu k 
bodu K: 

𝑔. 𝑥
𝑥

2
− 𝐻. 𝑦 = 0 

(11) 
𝑔. 𝑥

2
−

𝑔. 𝐿

8𝑓
𝑦 = 0 

 
Súradnica y bodu K: 

𝑦 =
4𝑓. 𝑥

𝐿
 (12) 

 
Uhol sklonu tangenty vlákna od vodorovnej ro-
viny: 

tan φ =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

8𝑓. 𝑥

𝐿
 (13) 

 
Podmienka rovnováhy síl na úseku DK: 

−𝐻 + 𝑆. cos φ = 0 (14) 

 
Dosadením a úpravou vzťahu: 

𝑆 =
𝐻

cos φ
= 𝐻 1 + 𝑡𝑎𝑛 φ 

= 𝐻 1 +
64𝑓 𝑥

𝐿
 

(15) 

 
Maximálna osová sila v mieste uloženia: 

𝑆 = 𝐻 1 + 16
𝑓

𝐿
 (16) 

Pre dĺžku lana platí: 

𝐿 = 2 1 +
𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝑑𝑥

/

= 2 1 +
64𝑓 𝑥

𝐿
𝑑𝑥

/

 

(17) 
𝑛 =

𝑓

𝐿
 ; 𝐿 = 2 1 +

64𝑛 𝑥

𝐿
𝑑𝑥

/

 

𝐿 =
𝐿

16𝑛
(2𝑢 + sinh 2𝑢); 

 
𝑢 = arcsinh 4𝑛 

 
Pri použití výrazov rozvoja do Taylorovho rádu: 

𝐿 = 𝐿 1 +
8

3
𝑛 −

32

5
𝑛 +

256

7
𝑛

−
2560

9
𝑛 …  

(18) 
𝐿 = 𝐿 1 +

8

3
𝑛 −

32

5
𝑛  

𝐿 = 𝐿 1 +
8

3
𝑛 = 𝐿 +

8𝑓

3𝐿
 

 

 
Obr. 3 – Všeobecne definované vlákno so zá-

vesnými bodmi v rôznej výške 
 
Podmienka rovnováhy vodorovných zložiek: 

𝐾 cos 𝛽 + 𝐾 cos 𝛽 = 0 
 
→ 𝐾 =  𝐾 = 𝐾 

(19) 
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Súčet momentov všetkých síl pôsobiacich vľavo 
od bodu C: 

𝑀 = 𝑉 𝐿 − 𝑀 , = 0 → 

𝑉 =
∑ 𝑀 ,

𝐿
 

(20) 

∑ 𝑀 ,  je súčet všetkých momentov vonkajších síl 
k bodu B. Súčet momentov všetkých síl pôsobia-
cich vľavo od bodu C: 

𝑀 = 𝑉 𝑎 − 𝑀 , − 𝐾 𝑦 cos 𝛽 = 0 

(21) 

𝑉 𝑎 − 𝑀 , = 𝑀  

∑ 𝑀 ,  je súčet všetkých momentov vonkajších síl 
k bodu C pôsobiaich vľavo od bodu C. 𝑀  je 
ohybový moment nosníka v bode C. 

𝐾 𝑦 cos 𝛽 = 𝐾𝑦 cos 𝛽 = 𝑀 → 
 

𝐾 cos 𝛽 =
𝑀

𝑦
 

(22) 

𝐻 =
𝑀

𝑦
; 𝑦 =

𝑀

𝐻
 

Reakcie 𝑅  a 𝑅  určíme zo súčtu momentov všet-
kých síl k podperám A a B: 

𝑅 = 𝑅 , +
𝐻ℎ

𝐿
;  𝑅 = 𝑅 , +

𝐻ℎ

𝐿
 (23) 

Obr. 4 – Lano zaťažené rovnomerným zaťaže-
ním súradnicový systém v podpere 

 

Pre 𝑥 =  : 

𝑀 − 𝐻. 𝑓 = 0 (24) 

Po dosadení za Mn (nosníkový moment): 

1

8
𝑔𝐿 − 𝐻. 𝑓 = 0 (25) 

 

Vodorovná zložka osovej sily lana: 

𝐻 =
1

8
𝑔𝐿

1

𝑓
 (26) 

Ohybový moment vo vzdialenosti x od ľavej pod-
pery: 

𝑀 (𝑥) =
𝑔𝑥

2
(𝐿 − 𝑥) (27) 

Rovnica krivky lana po zaťažení: 

𝑦(𝑥) =
𝑀 (𝑥)

𝐻
=

𝑔𝑥
2

(𝐿 − 𝑥)

1
8

𝑔𝐿
1
𝑓

 

=
4𝑓𝑥(𝐿 − 𝑥)

𝐿
 

(28) 

Pre ozrejmenie zapíšeme: 

𝑦 𝐻 = 𝑀  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝐻 = 𝑉 →

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑉

𝐻
 

𝑑 𝑦

𝑑𝑥
𝐻 = 𝑔 

(29) 

V prípade určenia dĺžky lana zapíšeme: 

𝐿 = 1 +
𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝑑𝑥 ≈ 

1 +
1

2

𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝑑𝑥 = 

𝑑𝑥 +
1

2

𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝑑𝑥  

(30) 

𝐿 = 𝐿 +

1
2 ∫ 𝑉 𝑑𝑥 

𝐻
 

Priebeh priečnej sily po dĺžke nosníka zaťaženého 
rovnomerným spojitým zaťažením zapíšeme: 

𝑉(𝑥) =
𝑔𝐿

2
− 𝑔𝑥 

(31) 
𝑉 𝑑𝑥 =

𝑔𝐿

2
− 𝑔𝑥 𝑑𝑥 = 

2
1

3

𝑔𝐿

2

𝐿

2
=

𝑔 𝐿

12
 

Hodnoty ∫ 𝑉 𝑑𝑥 vieme určiť pre rôzne typy za-
ťažení pôsobiacich na visutom lane. Pre dĺžku lana 
s kotevnými bodmi v rovnakej úrovni zaťaženého 
rovnomerným zaťažením platí: 
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𝐿 = 𝐿 +

1
2

𝑔 𝐿
12

1
8

𝑔𝐿
1
𝑓

= 𝐿 +
8𝑓

3𝐿
 (32) 

 
V prípade, ak sú konce lana uložené v rôznych 
úrovniach, riešenie je zložitejšie je potrebná defi-
nícia zadania úlohy. Zaťaženie g je rovnomerné po 
vodorovnom priemete lana. V našom prípade 
známe hodnoty sú: 𝐿; 𝑓 = 𝑦 ; 𝑔; ℎ.  

 

 
Obr. 5 – Lano rovnomerne spojito zaťažené s 

uložením v rôznych výškach 
 
Nosníkový moment vo vzdialenosti x od ľavej pod-

pery a po dosadení x = 𝐿: 

𝑀 (𝑥) =
𝑔𝑥

2
(𝐿 − 𝑥) → 

𝑀 =
𝑔

3
4

𝐿

2
𝐿 −

3

4
𝐿 =

3

32
𝑔𝐿  

(33) 

Vodorovná zložka osovej sily: 

𝐻 =
𝑀

𝑓
=

3

32
𝑔𝐿

1

𝑓
 (34) 

Súradnice vlákna budú teda: 

𝑦(𝑥) =
𝑀 (𝑥)

𝐻
= 

 
𝑔𝑥
2

(𝐿 − 𝑥)

3
32

𝑔𝐿
1
𝑓

=
16𝑓 𝑥(𝐿 − 𝑥)

3𝐿
 

(35) 

Maximálny previs lana rovnomerne zaťaženého 

na priemete 𝑓  bude v mieste 𝑥 = : 

𝑓 =
16𝑓

𝐿
2

(𝐿 −
𝐿
2

)

3𝐿
=

4

3
𝑓  (36) 

Niekedy je potrebné určiť polohu najnižšieho 
bodu na lane (vzhľadom k bodu A), rovnicu vlákna 
prepíšeme a zderivujeme a položíme rovnú 0: 

tan 𝛽 =
ℎ

𝐿
 

 
𝑦 (𝑥) = 𝑦(𝑥) + 𝑥 tan 𝛽 = 
 
16𝑓 𝑥(𝐿 − 𝑥)

3𝐿
+ 𝑥

ℎ

𝐿
 

 
𝑑𝑦 (𝑥)

𝑑𝑥
= 0 

(37) 

 
Môžeme použiť aj postup, keď hľadáme miesto 
na nosníku, kde sa priečna sila 𝑉(𝑥) = 0: 

𝑅 − 𝑔𝑥 = 0 
 

𝑅 , +
𝐻ℎ

𝐿
− 𝑔𝑥 = 0 

 
𝑔𝐿

2
+

𝐻ℎ

𝐿
− 𝑔𝑥 = 0 

 

𝑥 =
𝐿

2
+

𝐻ℎ

𝐿𝑔
 

(38) 

Dĺžka lana medzi dvoma závesnými bodmi v rôz-
nej výške zaťaženého rovnomerným zaťažením: 

𝐿 =
𝐿

cos 𝛽
+

1
2

𝑔
𝐿

cos 𝛽
12

𝐻
= 

𝐿

cos 𝛽
+

𝑔 𝐿
12

2𝐻
cos 𝛽 

(39) 

Dĺžka lana medzi dvoma závesnými bodmi v rôz-
nej výške: 

𝐿 ≈
𝐿

cos 𝛽
+

1
2 ∫ 𝑉 𝑑𝑥 

𝐻
cos 𝛽 (40) 

 

Hodnoty ∫ 𝑉 𝑑𝑥 pre typické zaťažovacie prípady 
sú uvádzané v tab. 1, pre ďalšie zaťažovacie prí-
pady je možné hodnoty odvodiť zo vzťahu: 

𝑉 𝑑𝑥 = (𝑉 + 𝑉 ) 𝑑𝑥 = 

𝑉 𝑑𝑥 + 𝑉 𝑉 𝑑𝑥 + 𝑉 𝑑𝑥 
(41) 

Hodnoty 𝑉 a 𝑉  sú priebehy priečnych síl pre daný 
kombinovaný spôsob zaťaženia. 
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Tab. 1 – Odvodené hodnoty ∫ 𝑉 𝑑𝑥 pre ty-
pické spôsoby zaťaženia [1] 

Schéma zaťaženia 𝑉 𝑑𝑥  

 

𝑔 𝐿

12
 

 

𝑃 𝐿

4
 

 

𝑃 𝑎𝑏

𝐿
 

 

2𝑃 𝑎 

 

𝑔 𝐿

45
 

 

5𝑝 𝐿

192
 

 

𝑔 𝐿

45
+

𝑔 𝐿

45

+
7𝑔 𝑔 𝐿

180
 

 

𝑝 𝑎

12𝐿
(4𝐿 − 3𝑎) 

 

𝑃 𝑎𝑏

𝐿
+

𝑔 𝐿

45

+
𝑔𝑃𝑎𝐿

3

1 − 𝑎

𝐿
 

 

𝑃 𝑎𝑏

𝐿
+

𝑔 𝐿

45
+

𝑔 𝐿

45

+
7𝑔 𝑔 𝐿

180
 

+2𝑔 𝑃𝑎𝑏
1

2
−

𝑎

3𝐿
−

𝑏

6𝐿
 

+2𝑔 𝑃𝑎𝑏
1

2
−

𝑏

3𝐿
−

𝑎

6𝐿
 

 

𝑔 𝐿

12

+
𝑝 𝑎

12𝐿
(4𝐿 − 3𝑎)

+ 𝑝𝑔𝑎
𝐿

2
−

𝑎

3
 

 

𝑔 𝐿

12

+ 1 + 3 − 2
𝑏

𝐿

𝑏

𝐿

𝑝

𝑔

+ 3 − 2
𝑏

𝐿

𝑏

𝐿

𝑝

𝑔
 

 

 
Obr. 6 – Schéma lana a definovanie veličín pri 

pružnom predĺžení lana 
 
Predlženie lana pružne deformovateľného: 

Δ𝐿 =
𝐻

cos 𝜑 𝐸𝐴
𝑑𝑠 = 

𝐻

𝐸𝐴

1

cos 𝜑
𝑑𝑥 = 

𝐻

𝐸𝐴
(1 + tan 𝜑)𝑑𝑥 

(42) 

Pre tan 𝜑 platí: 

tan 𝜑 = tan 𝛽 +
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= tan 𝛽 +

𝑉

𝐻
 (43) 

Po úprave postupne dostávame vzťah: 

Δ𝐿 =
𝐻

𝐸𝐴
1 + tan 𝛽 + 2 tan 𝛽

𝑉

𝐻
+

𝑉

𝐻
𝑑𝑥 

Δ𝐿 =
𝐻

𝐸𝐴

1

cos 𝛽
+ 2 tan 𝛽

𝑉

𝐻
+

𝑉

𝐻
𝑑𝑥 

Δ𝐿 =
𝐻𝐿

𝐸𝐴cos 𝛽
+

2 tan 𝛽

𝐸𝐴
𝑉 𝑑𝑥 +

∫ 𝑉 𝑑𝑥 

𝐻𝐸𝐴
 

(44) 

Výraz ∫ 𝑉 𝑑𝑥 predstavuje plnú plochu obrazca 
priečnych síl na prostom nosníku. Táto plocha je 

0. Posledný člen obsahujúci  ∫ 𝑉 𝑑𝑥 nadobúda 
minimálne hodnoty, môžeme hodnotu pružného 
predĺženia lana určiť zo vzťahu: 

Δ𝐿 =
𝐻𝐿

𝐸𝐴cos 𝛽
 (45) 



 

 
27 

structures.sk 02/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tab. 1 – Príklad 1 
Príklad 1 definícia úlohy: 

- určiť tvarovú krivku lana (parabola 2°) medzi dvomi závesnými bodmi 𝐿 = 40𝑚 v rôznej 
výške ℎ = 5𝑚 

- lano je zaťažené spojitým rovnomerným zaťažením 𝑔 = 10𝑘𝑁/𝑚 na priemete dĺžky 
- požiadavkou je dodržanie výšky maximálneho previsu na úrovni 𝑧 ~ 6𝑚  
- je potrebné je určiť maximálny previs lana, horizontálne a vertikálne silové účinky v pod-

perných bodoch lana a osovú silu v lane 
 

 
Obr. 7 –  Schéma príklad č.1 

Riešené úlohy 
Vzťah/veličina 1.výpočet 2.výpočet 3.výpočet 

𝐿 40𝑚 
ℎ 5𝑚 
𝑔 10𝑘𝑁/𝑚 

tan 𝛽 =
ℎ

𝐿
 0,125 

𝛽 7,125° 
𝐿

cos 𝛽
 40,311𝑚 

𝑓 4𝑚 3,5𝑚 𝟑𝒎 

𝐻 =
1

8
𝑔𝐿

1

𝑓
 500𝑘𝑁 571,4𝑘𝑁 666,7𝑘𝑁 

𝑥 =
𝐿

2
+

𝐻ℎ

𝐿𝑔
 26,250𝑚 27,143𝑚 28,333𝑚 

𝑦(𝑥 ) =
4𝑓𝑥 (𝐿 − 𝑥 )

𝐿
+ 𝑥 tan 𝛽 6,891𝑚 6,446𝑚 𝟔, 𝟎𝟐𝟏𝒎 
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Tab. 1 – Príklad 1 (pokračovanie) 

𝐿 =
𝐿

cos 𝛽
+

𝑔 𝐿
12

2𝐻
cos 𝛽 

 

41,353𝑚 41,109𝑚 40,897𝑚 

𝑅 =
𝑔𝐿

2
+

𝐻ℎ

𝐿
 262,5𝑘𝑁 271,4𝑘𝑁 283,3𝑘𝑁 

𝑅 =
𝑔𝐿

2
−

𝐻ℎ

𝐿
 137,5𝑘𝑁 128,6𝑘𝑁 116,7𝑘𝑁 

𝜑 = atan
𝑅

𝐻
 27,699° 25,408° 23,025° 

𝜑 = atan
𝑅

𝐻
 15,376° 12,680° 9,926° 

𝑆 = 𝑅 + 𝐻  564,7𝑘𝑁 632,6𝑘𝑁 724,4𝑘𝑁 

𝑆 = 𝑅 + 𝐻  518,6𝑘𝑁 585,7𝑘𝑁 676,8𝑘𝑁 

𝑥 ;   𝑦(𝑥 ) – Súradnice najnižšieho bodu krivky lana (súradnicový previs) 
Pre ukážku je riešený prípad 3. iterácie aj pomocou metódy MKP. Pri výpočte je definovaný prvok 
lano (cable) určený špecialne pre použite v prípade lanových konštrukcií. Pri výpočte konkrétnej 
úlohy pomocou MKP je nutné definovať materiálové charakteristiky lana 𝐸 = 160𝐺𝑃𝑎;  𝐴 =
3,1. 10 𝑚𝑚 . Hodnota plochy lanového prvku bola zvolená tak aby bol lanový prvok z praktic-
kého hľadiska nedeformovateľným tým pádom vieme porovnať výsledné hodnoty riešenia MKP 
s analytickým riešením. Geometriu lana definujeme graficky v samotnom výpočtovom programe 
(umožňuje zadanie parabolického oblúku definovaného 3 bodmi). 

 
Obr. 8 – Schéma lana a definovanie veličín pri pružnom predĺžení lana 

 
Obr. 9 – Reakcie v podperných bodoch 

Výsledné hodnoty získané výpočtom MKP 
𝐻 𝑆  𝑆  𝑅  𝑅  

666,7𝑘𝑁 724,4𝑘𝑁 676,8𝑘𝑁 283,3𝑘𝑁 116,7𝑘𝑁 
Výsledné hodnoty získané analytickým výpočtom 

𝐻 𝑆  𝑆  𝑅  𝑅  
666,7𝑘𝑁 724,4𝑘𝑁 676,8𝑘𝑁 283,3𝑘𝑁 116,7𝑘𝑁 
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Tab. 2 – Príklad 2 
Príklad 2 definícia úlohy: 

- určiť tvarovú krivku lana (parabola 2°) medzi dvomi závesnými bodmi 𝐿 = 120𝑚 v rôznej 
výške ℎ = 25𝑚 

- lano je zaťažené spojitým rovnomerným zaťažením 𝑔 = 1𝑘𝑁/𝑚 na priemete dĺžky 
- k dispozícii sú: a) 𝐿 = 125𝑚 b) 𝐿 = 124𝑚  c) 𝐿 = 123𝑚  d) 𝐿 = 122,6𝑚 dĺžky lán 
- je potrebné určiť maximálny previs lana, horizontálne a vertikálne silové účinky v podper-

ných bodoch lana a osovú silu v lane 
 

 
Obr. 10 – Schéma príklad č.2 

Riešené úlohy 
Vzťah/veličina a) b) c) d) 

𝐿 120𝑚 
ℎ 25𝑚 
𝑔 1𝑘𝑁/𝑚 

tan 𝛽 =
ℎ

𝐿
 0,208 

𝛽 11,768° 
𝐿

cos 𝛽
 122,577𝑚 

𝑓 𝟏𝟎, 𝟕𝟖𝟏𝒎 𝟖, 𝟐𝟔𝟒𝒎 𝟒, 𝟓𝟎𝟓𝒎 𝟏, 𝟎𝟕𝟎𝒎 

𝐻 =
1

8
𝑔𝐿

1

𝑓
 167𝑘𝑁 217,8𝑘𝑁 399,6𝑘𝑁 1682𝑘𝑁 

𝑥 =
𝐿

2
+

𝐻ℎ

𝐿𝑔
 94,783𝑚 105,372𝑚 

Najnižší bod na tvarovej 
krivke lana je v bode B. 

𝑦(𝑥 ) =
4𝑓𝑥 (𝐿 − 𝑥 )

𝐿
+ 𝑥 tan 𝛽 26,904𝑚 25,491𝑚 

𝐿 =
𝐿

cos 𝛽
+

𝑔 𝐿
12

2𝐻
cos 𝛽 

 

𝟏𝟐𝟓𝒎 𝟏𝟐𝟒𝒎 𝟏𝟐𝟑𝒎 𝟏𝟐𝟐, 𝟔𝒎 

𝑅 =
𝑔𝐿

2
+

𝐻ℎ

𝐿
 94,8𝑘𝑁 105,4𝑘𝑁 143,2𝑘𝑁 410,5𝑘𝑁 

𝑅 =
𝑔𝐿

2
−

𝐻ℎ

𝐿
 25,2𝑘𝑁 14,7𝑘𝑁 −23,2𝑘𝑁 −290,5𝑘𝑁 

φ = atan
𝑅

𝐻
 29,584° 25,818° 19,723° 13,712° 
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Tab. 2 – Príklad 2 (pokračovanie) 

φ = atan
𝑅

𝐻
 8,589° 3,841° −3.329° −9,796° 

𝑆 = 𝑅 + 𝐻  192𝑘𝑁 242𝑘𝑁 424,5𝑘𝑁 1732𝑘𝑁 

𝑆 = 𝑅 + 𝐻  168,9𝑘𝑁 218,3𝑘𝑁 400,2𝑘𝑁 1707𝑘𝑁 

𝑥 ;   𝑦(𝑥 ) – Súradnice najnižšieho bodu krivky lana (súradnicový previs) 
Pre ukážku je riešený prípad d) aj pomocou metódy MKP. Pri výpočte je definovaný prvok lano 
(cable) určený špecialne pre použite v prípade lanových konštrukcií. Pri výpočte konkrétnej úlohy 
pomocou MKP je nutné definovať materiálové charakteristiky lana 𝐸 = 160𝐺𝑃𝑎;  𝐴 =

7,9. 10 𝑚𝑚 . Hodnota plochy lanového prvku bola zvolená tak aby bol lanový prvok z praktic-
kého hľadiska nedeformovateľným tým pádom vieme porovnať výsledné hodnoty riešenia MKP 
s analytickým riešením. Geometriu lana definujeme graficky v samotnom výpočtovom programe 
(umožňuje zadanie parabolického oblúku definovaného 3 bodmi). 

 
Obr. 11 –  Priebeh ťahovej osovej sily po dĺžke lanového prvku 

 
Obr. 12 –   Reakcie v podperných bodoch 

Výsledné hodnoty získané výpočtom MKP 
𝐻 𝑆  𝑆  𝑅  𝑅  

1679,7𝑘𝑁 1728,8𝑘𝑁 1704,4𝑘𝑁 409,8𝑘𝑁 −290𝑘𝑁 
Výsledné hodnoty získané analytickým výpočtom (prípad d) ) 

𝐻 𝑆  𝑆  𝑅  𝑅  
1682𝑘𝑁 1732𝑘𝑁 1707𝑘𝑁 410,5𝑘𝑁 −290,5𝑘𝑁 
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Tab. 3 – Príklad 3 
Príklad 3 definícia úlohy: 

- Prevzatá geometria z príkladu č.1, výpočet č.3 
- je potrebné zohľadniť vplyv pružného predĺženia lana ak 𝐴 = 1650𝑚𝑚 ; 𝐸 = 160𝐺𝑃𝑎 
- je potrebné určiť maximálny previs lana, horizontálne a vertikálne silové účinky v podper-

ných bodoch lana a osovú silu v lane 
Vzťah/veličina 0.iterácia 1.iterácia 10.iterácia 

𝐿 40𝑚 
ℎ 5𝑚 
𝑔 10𝑘𝑁/𝑚 

tan 𝛽 =
ℎ

𝐿
 0,125 

𝛽 7,125° 
𝐿

cos 𝛽
 40,311𝑚 

𝑓 𝟑𝒎 𝟑, 𝟑𝟓𝟐𝒎 𝟑, 𝟐𝟑𝟒𝒎 

𝐻 =
1

8
𝑔𝐿

1

𝑓
 666,7𝑘𝑁 615,0𝑘𝑁 618,4𝑘𝑁 

𝑥 =
𝐿

2
+

𝐻ℎ

𝐿𝑔
 28,333𝑚 27,688𝑚 27,730𝑚 

𝑦(𝑥 ) =
4𝑓𝑥 (𝐿 − 𝑥 )

𝐿
+ 𝑥 tan 𝛽 6,021𝑚 6,232𝑚 6,217𝑚 

𝑅 =
𝑔𝐿

2
+

𝐻ℎ

𝐿
 283,3𝑘𝑁 276,9𝑘𝑁 277,3𝑘𝑁 

𝑅 =
𝑔𝐿

2
−

𝐻ℎ

𝐿
 116,7𝑘𝑁 123,1𝑘𝑁 122,7𝑘𝑁 

𝜑 = atan
𝑅

𝐻
 23,025° 24,237° 24,153° 

𝜑 = atan
𝑅

𝐻
 9,926° 11,321° 11,224° 

𝑆 = 𝑅 + 𝐻  724,4𝑘𝑁 674,5𝑘𝑁 677,7𝑘𝑁 

𝑆 = 𝑅 + 𝐻  676,8𝑘𝑁 627,2𝑘𝑁 630,4𝑘𝑁 

𝐿 =
𝐿

cos 𝛽
+

𝑔 𝐿
12

2𝐻
cos 𝛽 

 

40,897𝑚 

Δ𝐿 =
𝐻𝐿

𝐸𝐴cos 𝛽
 102,6𝑚𝑚 94,6𝑚𝑚 95,156𝑚𝑚 

𝐿 = 𝐿 + Δ𝐿 41,000𝑚 40,992𝑚 40,993𝑚 

𝐻 =

𝑔 𝐿
12

cos 𝛽

𝐿 −
𝐿

cos 𝛽

 615,0𝑘𝑁 618,6𝑘𝑁 618,4𝑘𝑁 

𝑓 =
1

8
𝑔𝐿

1

𝐻
 3,352𝑚 3,233𝑚 3,234𝑚 

𝑥 ;   𝑦(𝑥 ) – Súradnice najnižšieho bodu krivky lana (súradnicový previs) 
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Tab. 3 – Príklad 3 (pokračovanie) 
Úlohu riešime aj MKP, nelineárny výpočet s použitím teórie veľkých deformácií s metodikou vý-
počtu podľa Newton-Raphsona. 

 
Obr. 13 –  Priebeh ťahovej osovej sily po dĺžke lanového prvku 

 
Obr. 14 –   Reakcie v podperných bodoch 

Výsledné hodnoty získané výpočtom MKP 
𝐻 𝑆  𝑆  𝑅  𝑅  

616,8𝑘𝑁 676,5𝑘𝑁 629𝑘𝑁 277,8𝑘𝑁 123,2𝑘𝑁 
Výsledné hodnoty získané analytickým výpočtom 

𝐻 𝑆  𝑆  𝑅  𝑅  
618,4𝑘𝑁 677,7𝑘𝑁 630,4𝑘𝑁 277,3𝑘𝑁 122,7𝑘𝑁 

 
Tab. 4 – Príklad 4 
Príklad 4 definícia úlohy: 

- Prevzatá geometria z príkladu č.2, prípad d) 
- je potrebné zohľadniť vplyv pružného predĺženia lana ak 𝐴 = 6990𝑚𝑚 ; 𝐸 = 160𝐺𝑃𝑎 
- je potrebné určiť maximálny previs lana, horizontálne a vertikálne silové účinky v podper-

ných bodoch lana a osovú silu v lane 
Vzťah/veličina 0.iterácia 1.iterácia 10.iterácia 

𝐿 120𝑚 
ℎ 25𝑚 
𝑔 1𝑘𝑁/𝑚 

tan 𝛽 =
ℎ

𝐿
 0,208 

𝛽 11,768° 
𝐿

cos 𝛽
 122,577𝑚 

𝑓 1,070𝑚 3,190𝑚 2.309𝑚 

𝐻 =
1

8
𝑔𝐿

1

𝑓
 1682𝑘𝑁 564,2𝑘𝑁 779,7𝑘𝑁 

𝑥 =
𝐿

2
+

𝐻ℎ

𝐿𝑔
 

Najnižší bod na tvarovej krivke lana je v bode B. 
𝑦(𝑥 ) =

4𝑓𝑥 (𝐿 − 𝑥 )

𝐿
+ 𝑥 tan 𝛽 
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Tab. 4 – Príklad 4 (pokračovanie) 

𝑅 =
𝑔𝐿

2
+

𝐻ℎ

𝐿
 410,5𝑘𝑁 177,5𝑘𝑁 222,4𝑘𝑁 

𝑅 =
𝑔𝐿

2
−

𝐻ℎ

𝐿
 −290,5𝑘𝑁 −57,5𝑘𝑁 −102,4𝑘𝑁 

𝜑 = atan
𝑅

𝐻
 13,712° 17,467° 15,923° 

𝜑 = atan
𝑅

𝐻
 −9,796° −5,824° −7,484° 

𝑆 = 𝑅 + 𝐻  1732𝑘𝑁 591,5𝑘𝑁 810,8𝑘𝑁 

𝑆 = 𝑅 + 𝐻  1707𝑘𝑁 567,2𝑘𝑁 786,4𝑘𝑁 

𝐿 =
𝐿

cos 𝛽
+

𝑔 𝐿
12

2𝐻
cos 𝛽 122,6𝑚 

Δ𝐿 =
𝐻𝐿

𝐸𝐴cos 𝛽
 188,3𝑚𝑚 63,2𝑚𝑚 87,3𝑚𝑚 

𝐿 = 𝐿 + Δ𝐿 122,789𝑚 122,664𝑚𝑚 122,688𝑚𝑚 

𝐻 =

𝑔 𝐿
12

cos 𝛽

𝐿 −
𝐿

cos 𝛽

 564,2𝑘𝑁 881,0𝑘𝑁 779,7𝑘𝑁 

𝑓 =
1

8
𝑔𝐿

1

𝐻
 3,190𝑚 2,043𝑚 2,309𝑚 

𝑥 ;   𝑦(𝑥 ) – Súradnice najnižšieho bodu krivky lana (súradnicový previs) 
Úlohu riešime aj MKP, nelineárny výpočet s použitím teórie veľkých deformácií s metodikou vý-
počtu podľa Newton-Raphsona. 

 
Obr. 15 –  Priebeh ťahovej osovej sily po dĺžke lanového prvku 

 
Obr. 16 –  Priebeh ťahovej osovej sily po dĺžke lanového prvku 

Výsledné hodnoty získané výpočtom MKP 
𝐻 𝑆  𝑆  𝑅  𝑅  

779,4𝑘𝑁 810,6𝑘𝑁 786,1𝑘𝑁 222,6𝑘𝑁 −102.5𝑘𝑁 
Výsledné hodnoty získané analytickým výpočtom 

𝐻 𝑆  𝑆  𝑅  𝑅  
779,7𝑘𝑁 810,8𝑘𝑁 786,4𝑘𝑁 222,4𝑘𝑁 −102,4𝑘𝑁 
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Tab. 5 – Príklad 5 
Príklad 5 definícia úlohy: 

- Prevzatá geometria z príkladu č.1 iterácie č.3 
- Uvažujeme lineárne sa zväčšujúce zaťaženie na priemete z v uložení A 𝑔 = 10𝑘𝑁 𝑚⁄  na 

 𝑔 = 20𝑘𝑁 𝑚⁄  v uložení B 
- Základnou vzťažnou hodnotou je dĺžka lana z príkladu č.1 iterácie č.3 𝐿 = 40,897𝑚 
- je potrebné zohľadniť vplyv pružného predĺženia lana ak 𝐴 = 1650𝑚𝑚 ; 𝐸 = 160𝐺𝑃𝑎 
- je potrebné určiť horizontálne a vertikálne silové účinky v podperných bodoch lana a 

osovú silu v lane 

 
Obr. 17 – Schéma príklad č.5 

Vzťah/veličina 0.iterácia 1.iterácia n.iterácia 
𝐿 40𝑚 
ℎ 5𝑚 

𝑔  10𝑘𝑁/𝑚 
𝑔  20𝑘𝑁/𝑚 

tan 𝛽 =
ℎ

𝐿
 0,125 

𝛽 7,125° 
𝐿

cos 𝛽
 40,311𝑚 

𝐿 40,897𝑚 

𝑉 = 𝑉 𝑑𝑥 =
𝑔 𝐿

45
+

𝑔 𝐿

45
+

7𝑔 𝑔 𝐿

180
 

𝑉  1,209. 10 𝑘𝑁 𝑚 
𝐿  40,897𝑚 41,052𝑚 41,036𝑚 

𝐻 =
𝑉 cos 𝛽

𝐿 −
𝐿

cos 𝛽

 1004𝑘𝑁 893𝑘𝑁 903𝑘𝑁 

𝑅 =
𝑔 𝐿

2
+

𝑔 𝐿

12
+

𝐻ℎ

𝐿
 392𝑘𝑁 378𝑘𝑁 379𝑘𝑁 

𝑅 =
𝑔 𝐿

2
+

𝑔 𝐿

6
−

𝐻ℎ

𝐿
 208𝑘𝑁 222𝑘𝑁 221𝑘𝑁 

𝜑 = atan
𝑅

𝐻
 21,340° 20,651° 22,806° 

𝜑 = atan
𝑅

𝐻
 11,701° 12,457° 13,731° 
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DÔLEŽITÉ POZNÁMKY K RIEŠENIU LANA AKO 
NOSNÉHO PRVKU KONŠTRUKCIE 

Nosné lano je prút určený len na prenos oso-
vých ťahových síl. Pre každé zaťaženie je nutné 
spočítať tvar krivky previsu lana. Pri výpočte ne-
platí princíp superpozície, vždy ide o nelineárnu 
úlohu. 

Pri výpočte lana používame tri podmienky rov-
nováhy (dve silové a jednu momentovú).  

 

 

 
Pri prezentovaných výpočtoch v predchádza-

júcich kapitolách je ale jasne, že je nutné stanoviť 
aj podmienku štvrtú – doplnkovú. Všetky vzťahy 
pre geometrické a silové veličiny lana sú vyjad-
rené cez neznámu vodorovnú silu 𝐻, ktorú ne-
vieme stanoviť len so statických podmienok rov-
nováhy, pre jednoznačné riešenie úlohy zave-
dieme teda jednu z nasledujúcich doplňujúcich 
podmienok: 

 

Tab. 5 – Príklad 5 (pokračovanie) 

𝑆 = 𝑅 + 𝐻  1078𝑘𝑁 970𝑘𝑁 979𝑘𝑁 

𝑆 = 𝑅 + 𝐻  1025𝑘𝑁 920𝑘𝑁 929𝑘𝑁 

Δ𝐿 =
𝐻𝐿

𝐸𝐴cos 𝛽
 154,5𝑚𝑚 137,4𝑚𝑚 138,9𝑚𝑚 

𝐿 = 𝐿 + Δ𝐿 41,052𝑚 41,035𝑚 41,036𝑚 

𝐻 =
𝑉 cos 𝛽

𝐿 −
𝐿

cos 𝛽

 893𝑘𝑁 903𝑘𝑁 902𝑘𝑁 

Úlohu riešime aj MKP, nelineárny výpočet s použitím teórie veľkých deformácií s metodikou vý-
počtu podľa Newton-Raphsona. 

 
Obr. 18 –  Priebeh ťahovej osovej sily po dĺžke lanového prvku 

 
Obr. 19 –  Priebeh ťahovej osovej sily po dĺžke lanového prvku 

Výsledné hodnoty získané výpočtom MKP 
𝐻 𝑆  𝑆  𝑅  𝑅  

901,8𝑘𝑁 978,7𝑘𝑁 928,7𝑘𝑁 380,2𝑘𝑁 221,9𝑘𝑁 
Výsledné hodnoty získané analytickým výpočtom 

𝐻 𝑆  𝑆  𝑅  𝑅  
903𝑘𝑁 979𝑘𝑁 929𝑘𝑁 379𝑘𝑁 221𝑘𝑁 
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• Dĺžka lana (obvyklá podmienka, keďže 
k dispozícií môžu byť len laná so stanova-
nou dĺžkou) 

• Previs 𝑓  v stanovenom bode k so súradni-
cou 𝑥  

• Maximálny previs lana 𝑓  
• Maximálny súradnicový previs 𝑧  
• Sila v lane na okraji 𝑆  a 𝑆  (prípad lana za-

ťažovaného na okraji cez kladky) 
 
Analytické riešenie umožňuje určenie tvaro-

vých kriviek lán pri jednoduchom spôsobe zaťaže-
nia ako je napr. rovnomerné spojité zaťaženie na 
priemete (horizontálnej vzdialenosti medzi kotev-
nými bodmi) dĺžky lana. Po zdĺhavých odvode-
niach je možné určenie tvarových kriviek lana aj 
pre iné spôsoby zaťaženia, čo však v súčasnosti 
nie je potrebné z hľadiska možnosti použitia me-
tód výpočtu akou je MKP. 
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V p l y v  o k r a j o v ý c h  p o d m i e n o k  n a  n a p ä t o s ť  v o  
v r s t v e n o m  s k l e  
 
Stupeň spolupôsobenia vrstveného skla závisí vo veľkej miere od vlastností 
fóliovej medzivrstvy, avšak nie je to jediný určujúci faktor. Na porovnanie 
vplyvu viacerých parametrov boli vytvorené 2D numerické modely sklených 
prvkov z vrstveného skla. Boli určené miesta maximálnych napätí a porov-
nané hodnoty pre vlastnosti PVB fólie pri krátkodobom a dlhodobom zaťa-
žení a rôzne skladby skla. 
 

 

ÚVOD 
Vrstvené sklo pozostáva z dvoch alebo viace-

rých sklených tabúľ, ktoré sú spojené priehľadnou 
medzivrstvou, čím sa dosahuje efektívnejšie sta-
tické pôsobenie a taktiež sa zlepšuje zvyšková 
odolnosť porušených prvkov. Najbežnejšie použí-
vaná medzivrstva je polyvinil butyralová (PVB) fó-
lia, pričom medzivrstvu zvyčajne tvoria dve až 
štyri vrstvy PVB fólie (2 vrstvy – hrúbka medzivrs-
tvy 0,76 mm, 4 vrstvy – 1,52 mm). Okrem PVB fólií 
sú dostupné aj ionomérové folie, vyznačujúce sa 
vyššou únosnosťou a odolnosťou voči vplyvu oko-
litého prostredia.  

Spojením vrstiev skla medzivrstvou sa zabez-
pečuje ich spolupôsobenie a tým sa zlepšuje ich 
statická efektívnosť. Miera spolupôsobenia však 
významne závisí od vlastností fólie, ktoré sú 
ovplyvňované teplotou, dĺžkou trvania  a úrovňou 
zaťaženia.  

V tomto príspevku je vyhodnocované napätie 
vo vrstvenom skle na základe numerických mode-
loch s rôznymi okrajovými podmienkami a spôso-
bom zaťaženia, pričom bolo uvažované s dvomi 
rozpätiami a rôznymi skladbami vrstveného skla 
a tiež vlastnosťami PVB fólie pre krátkodobé a dl-
hodobé zaťaženie. V literatúre však možno nájsť 
aj postupy na určenie ekvivalentnej hrúbky skla -  
vrstvené sklo sa nahradí monolitickým sklom ur-
čitej hrúbky. V norme STN EN 16612 [1], venujú-
cej sa líniovo podopretým skleným prvkom použi-
tým ako výplňový panel, je v prílohe D uvedená 
metóda na výpočet ekvivalentnej hrúbky vrstve-

ného skla pre líniovo podopreté sklené tabule za-
ťažené rovnomerným priečnym zaťažením pomo-
cou súčiniteľa ω reprezentujúcim mieru spolupô-
sobenia sklených tabúľ. Tento súčiniteľ závisí 
dĺžky trvania zaťaženia a tuhostnej skupiny me-
dzivrstvy určenej podľa STN EN 16613 [2]. Z do-
stupnej literatúry je však zrejmé, že uvedená me-
tóda nie je dostatočne obecná a pre niektoré prí-
pady geometrie sklených tabúľ dokonca smeruje 
k výsledkom namáhani n astrane nebezpečnej. 
Pre iné aplikácie skla – dosky a nosníky s rôznymi 
okrajovými podmienkami a zaťažením, možno vo 
vedeckých článkoch, napr. [3], nájsť ďalšie me-
tódy na výpočet ekvivalentnej hrúbky vrstveného 
skla.  

 
MODELOVANIE 

V štúdii bolo zvolených šesť statických schém: 
„A“ - prostý nosník s konštantným spojitým zaťa-
žením, „B“ – prostý nosník s osamelou silou pôso-
biacou v 1/3 rozpätia nosníka, „C“ – prostý nosník 
s osamelou silou pôsobiacou v 1/2 rozpätia nos-
níka, „D“ – konzola s konštantným spojitým zaťa-
žením, „E“ – konzola s osamelou silou na voľnom 
konci a „F“ – nosník s votknutím na ľavom konci 
a posuvným kĺbom na pravom konci s konštant-
ným spojitým zaťažením. Každý prípad bol namo-
delovaný s rozpätím 1,5 m a 3 m. Hodnota zaťa-
ženia bola zvolená tak, aby maximálny  ohybový 
moment dosiahol hodnotu 1 kNm – viď. obr. 1. 

Zadané materiálové charakteristiky sú zosu-
marizované v tab. 1. Vlastnosti pre PVB fóliu boli 
prevzaté z materiálovej knižnice programu RFEM.  
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Pre numerickú analýzu bol použitý software 
Dlubal RFEM [4]. Vrstvené sklo pozostávalo 
z dvoch vrstiev skla a PVB fólie hrúbky 0,76 mm, 
ktoré boli namodelované ako 2D plochy s hrúb-
kou 1000 mm. 

Boli vytvorené 4 skupiny modelov s nasledov-
nými skladbami skla, pričom každá skupina obsa-
hovala všetkých 6 statických schém v oboch roz-
pätiach: 

 10 mm spodné sklo + 0,76 mm PVB (22 
°C, 3 min.) + 10 mm vrchné sklo 

 10 mm spodné sklo + 0,76 mm PVB 
(dlhodobé zaťaženie) + 10 mm vrchné 
sklo 

 6 mm spodné sklo + 0,76 mm PVB (22 
°C, 3 min.) + 10 mm vrchné sklo 

 10 mm spodné sklo + 0,76 mm PVB (22 
°C, 3 min.) + 6 mm vrchné sklo 

 
Modely s vlastnosťami PVB fólie pre zaťaženie 

trvajúce 3 minúty pri 22 °C budú nazývané aj ako 
modely s krátkodobým zaťažením a modely 
s vlastnosťami PVB fólie pre dlhodobé zaťaženie 
budú nazývané aj ako modely s dlhodobým zaťa-
žením. 

Veľkosť siete bola zvolená 5mm pri modeloch 
s hrúbkou 10 mm a pri modeloch, kde jedno sklo 
malo hrúbku 6 mm veľkosť siete bola 3 mm. Kĺ-

bové podpery boli zadané na horný okraj spod-
ného skla (miesto c). Votknutie bolo zadané na 
spodný okraj spodného skla a horný okraj vrch-
ného skla (miesto a, d) – viď. obr. 2. Pri výpočte 
bola použitá teória veľkých deformácii. 
 

Tab. 1 – Materiálové charakteristiky 
 ρ 

[kg/m3] 
E 

[MPa] 
G 

[MPa] 
ν 

[-] 
sklo 2500 70000 28455 0,23 
PVB 22°C, 
3min 

1070 3 1,001 0,499 

PVB  
dlh. zať. 

1070 0,030 0,010 0,499 

 
VÝSLEDKY 

Priebeh napätí bol vyhodnocovaný v reze 
v mieste maximálneho ohybového momentu 
v prípadoch A, B a C. V prípadoch D, E a F, kde ma-
ximálny ohybový moment vznikal v mieste vot-
knutia, bol priebeh napätí vyhodnocovaný v reze 
vzdialenom 50 mm od votknutia, aby sa vylúčil 
vplyv špičiek napätí vznikajúcich v podperách. 

Na grafoch sú na vertikálnej osi uvedené hod-
noty napätí, na horizontálnej osi je uvedená 
hrúnka prvku. Priebeh napätí po hrúbke tabule sa 
predpokladá ako lineárny. Plná čiara rerezentuje 
výsledky pre tabule s rozpätím 3,0 m a prerušo-
vaná čiara pre tabule s rozpätím 1,5 m. 

 
Obr. 1 – Použité statické schém: zaťaženie a priebeh ohyb. momentov – vľavo A, B, C, vpravo D, E, F  

 

 

Obr. 2 – Označenie hrán skla vo vyšetrovanom reze (vľavo) a detail podpier (vpravo) 
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Obr. 3 – Priebeh napätí vo vyšetrovaných rezoch.  
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Statická schéma „A“ 
V vo všetkých modeloch so statickou schémou 

„A“ vznikalo maximálne ťahové napätie v strede 
rozpätia na spodnej hrane spodného skla. V tom 
istom mieste bol dosahovaný aj maximálny prie-
hyb nosníka. Pri porovnaní priebehu napätí na 
modeloch s hrúbkou oboch skiel 10 mm ale rôz-
nou dĺžkou trvania zaťaženia (čo sa odzrkadľuje 
na vlastnostiach PVB fólie) vidno, že vlastnosti 
PVB fólie výrazne ovplyvňujú spolupôsobenie 
sklených tabúľ a pri dlhodobom zaťažení nedo-
chádzalo takmer k žiadnemu, resp. pri rozpätí 3 m 
veľmi nízkemu spolupôsobeniu tabúľ. Pri väčších 
rozpätiach sú dosiahnuté nižšie hodnoty ťaho-
vých napätí, keďže dochádza k lepšiemu spolupô-
sobeniu.   

V modeloch kde jedna zo sklených tabúľ mala 
hrúbku 6 mm, rozdiely v maximálnych hodnotách 
ťahových na spodnej hrane spodného skla  neboli 
veľké, pri rozpätí 1,5 m to bolo 12,8 % a pri rozpätí 
3 m to boli 2%. Ťahové napätia na spodnej hrane 
vrchného skla vznikajú v prípade, keď má spodné 
sklo hrúbku 6 mm a vrchné sklo hrúbku 10 mm. 
 
Statická schéma „B“ 

Maximálne ťahové napätia pri krátkodobom 
pôsobení zaťaženia vznikajú na spodnej hrane 
spodného skla v malej vzdialenosti napravo od 
pôsobiska sily (cca 5 mm) a od maximálnej hod-
noty vo vyhodnocovanom mieste sa líšili iba v de-
satinách MPa. Na modeli s dlhodobým pôsobe-
ním zaťaženia maximálne ťahové napätie vznikalo 
spodnej hrane vrchného skla presne v mieste pô-
sobiska sily. Miesto maximálneho priehybu sa 
líšilo od miesta maximálneho napätia a nachá-
dzalo sa medzi pôsobiskom sily a stredom rozpä-
tia nosníka. 

Rozdiel v maximálnych hodnotách ťahového 
napätia medzi modelmi, kde spodná alebo vrchná 
tabuľa mala hrúbku 6 mm pri rozpätí 1,5 m bol 
24,6 % a pri rozpätí 3 m to bol 11,9 %.  
 
Statická schéma „C“ 

Vo všetkých prípadoch maximálne ťahové na-
pätia v skle vznikali v strede rozpätia, pri krátko-
dobom pôsobení zaťaženia na spodnej hrane 
spodného skla, pri dlhodobom na spodnej hrane 

vrchného skla. Taktiež stred rozpätia bol aj mies-
tom maximálneho priehybu. Pri dlhodobom zaťa-
žení nedochádzalo k spolupôsobeniu tabúľ, 
spodná tabuľa však vykazovala nižšie napätia ako 
vrchná.  

Medzi modelmi, kde spodná alebo vrchná ta-
buľa mala hrúbku 6 mm rozdiel v maximálnych 
hodnotách ťahového napätia v skle pri rozpätí 1,5 
m bol 22,3 % a pri rozpätí 3 m to bol 10,5 %.  
 
Statická schéma „D“ 

V tomto prípade bol vyhodnocovaný rez vo 
vzdialenosti 50 mm od votknutia. Maximum vzni-
kalo na hornej hrane vrchného skla. Pri hrúbke 
oboch sklených tabúľ 10 mm pri krátkodobom aj 
dlhodobom pôsobení zaťaženia priebeh napätí 
v reze bol približne rovnaký. Spolupôsobenie 
tabúľ zrejme výrazne ovplyvňuje blízkosť votknu-
tia a spôsob jeho zadania.  

Pri modeloch, kde jedna z tabúľ mala hrúbku 6 
mm bol rozdiel v maximálnych hodnotách ťaho-
vého napätia pri rozpätí 1,5 m 16,7% a pri zopätí 
3 m 16,6 %.  
 
Statická schéma „E“ 

Pre túto statickú schému platí to, čo aj pre prí-
pad „D“, taktiež maximálne ťahové napätia dosa-
hujú približne rovnaké hodnoty ako v predošlom 
prípade, najväčší rozdiel v hodnote maximálneho 
ťahového napätia oproti „D“ je 1,09 MPa pri dlho-
dobom zaťažení a rozpätí 1,5 m. 

Rozdiel v maximálnych hodnotách ťahového 
napätia medzi modelmi, kde jedna z tabúľ mala 
hrúbku 6 mm pri rozpätí 1,5 m bol 16,7 % a pri 
rozpätí 3 m bol 16,5 %.   
 
Statická schéma „F“ 

Pri krátkodobom zaťažení vznikali maximálne 
ťahové napätia v mieste votknutia, a napätia boli 
vyhodnocované vo vzdialenosti 50 mm od okraja. 

Pri modeloch s dlhodobým zaťažením maxi-
málne napätia vznikali v nie veľkej vzdialenosti 
napravo od stredu. Pri rozpätí 1,5 m približne 20 
mm od stredu a maximálna hodnota bola 27,328 
MPa, ktorá vznikala na spodnej hrane vrchného 
skla a maximum na spodnom skle bolo taktiež na 
jeho spodnej hrane – 27,186 MPa. Tieto maximá 
sa však nenachádzali presne v jednom reze. Pri 
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rozpätí 3 m sa maximálna hodnota ťahového na-
pätia nachádzala približne 85 mm od stredu na 
spodnej hrane vrchného skla – 22,989 MPa a 130 
mm od stredu na spodnej hrane spodného skla – 
22,859 MPa. Priebeh napätí v reze 50 mm od vot-
knutia pri dlhodobom zaťažení má taktiež odlišný 
charakter pri rôznych rozpätiach. Pri rozpätí 1,5 m 
sa na hornej hrane vrchného skla už objavuje tla-
kové napätie ktoré prechádza na jeho spodnej 
hrane do ťahového a spodné sklo je tlačené. Pri 
rozpätí 3 m je horná hrana vrchného aj spodného 
skla ťahaná a spodná tlačená a napätia oproti 
krátkodobému zaťaženiu klesli. Avšak pri porov-
naní napätí v reze prechádzajúcom stredom roz-
pätia na modeloch s oboma tabuľami skla hrúbky 
10 mm, na modeloch s dlhodobým zaťažením sú 
napätia vyššie a nedochádza k spolupôsobeniu 
tabúľ a pri modeloch s krátkodobým zaťažením  
vďaka spolupôsobeniu tabúľ sú napätia nižšie.  
 
ZÁVER 

V tomto príspevku bolo porovnaných 6 static-
kých schém, pričom v rámci každej boli vytvorené 
modely s dvoma rozpätiami a tromi rôznymi 
skladbami skla a taktiež pri vybranej skladbe skla 
s rôznymi vlastnosťami PVB fólie.  

Spolupôsobenie tabúľ skla je ovplyvnené aj 
vzdialenosťou od podpery a spôsobom zadania 
okrajových podmienok – ako sa ukázalo na mode-
loch so statickou schémou „D“ a „E“ v mieste 50 
mm od votknutia, rôzne vlastnosti PVB fólie pre 
krátkodobé a dlhodobé zaťaženie nemali na prie-
beh napätí vplyv. 

Ako sa ukázalo v statickej schéme „F“ maxi-
málne napätia v sklených tabulách nemusia na pri 
tej istej statickej schéme, no odlišnej miere spolu-
pôsobenia sklených tabúľ, vznikať v tom istom 
mieste, resp. v mieste maximálneho ohybového 
momentu. 

Pri porovnaní modelov so skladbami s nerov-
nakými hrúbkami skla v prípadoch „A“, „B“ a „C“ 
– na statickej schéme vzniká ťah  v myslenom 
spodnom vlákne nosníka – vznikali na spodnom 
skle menšie ťahové napätia pri skladbe  kde sklo 
hrúbky 6 mm bolo naspodku.  V prípadoch „D“, 
„E“ a „F“ v mieste 50 mm od votknutia – na sta-
tickej schéme vzniká ťah v myslenom hornom 
vlákne nosníka – menšie ťahové napätia vznikali 

pri skladbe skla, kde sklo hrúbky 6 mm tvorilo 
vrchnú vrstvu. Veľkosť rozdielov medzi ťahovými 
napätiami závisela aj od veľkosti rozpätia.  

Z uvedeného vyplýva, že nie vždy je možné 
jednoznačne určiť miesto maximálneho napätia a 
viac namáhanú tabuľu skla, čo môže byť premen-
livé aj v rámci jednej statickej schémy v závislosti 
od miery spolupôsobenia sklených tabúľ. 
 

LUCIA ONDRUŠKOVÁ 
MILOŠ SLIVANSKÝ 
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P o s ú d e n i e  t e c h n i c k é h o  s t a v u  b u d o v y  M D C  
B r a t i s l a v a  -  V ý c h o d n é  
 
Príspevok sa venuje hodnoteniu technického stavu objektu MDC Bratislava – 
Východné z hľadiska nosných konštrukcií. Posúdenie technického stavu bolo 
vypracované na základe obhliadky objektu vykonanej autormi príspevku a na 
základe Expertízneho geotechnického posúdenia, ktoré vypracovali Doc. Ing. 
Ivan Slávik, PhD. s Doc. Ľuboš Hruštinec, PhD. 
 

POPIS KONŠTRUKCIE 
Posudzovaný objekt bol vybudovaný na za-

čiatku minulého storočia. V roku 1991 prebehla 
na objekte rekonštrukcia, pri ktorej boli všetky 
vnútorné zvislé aj vodorovné konštrukcie vrátane 
základov, podláh a zastrešenia odstránené tak, že 
na objekte zostali iba pôvodné zvislé nosné obvo-
dové konštrukcie vybudované z tehlového 
muriva. 

 

 
Obr. 1 – Budova MDC Bratislava - Východné 
 
Nový vnútorný zvislý nosný systém (vybudo-

vaný v roku 1991) pozostáva z nepravidelne roz-
miestnených železobetónových stĺpov prierezu 
300 x 300mm založených na pätkách a priečnych 
nosných tehlových stien v mieste schodiskového 
priestoru založených na základových pásoch. Na 
stĺpoch je osadený v pozdĺžnom smere viacpoľový 
železobetónový prievlak prierezu 300 x 450mm, 
ktorý tvorí strednú podperu dvojpoľovej železo-
betónovej stropnej dosky. Stropná doska hrúbky 

140mm je na koncoch uložená do ryhy pôvod-
ného obvodového muriva a v strede je podopretá 
ŽB prievlakom. 

Schodisko je vyhotovené v tvare skrutkovice a 
je železobetónové doskové. Pod podlahami je re-
alizovaný štrkový podsyp a podkladový betón vy-
stužený zváranými sieťami. Po vnútornom ob-
vode objektu je vybudovaný murovaný kanál ús-
tredného vykurovania. 

Priestory objektu na 1.np sú v súčasnosti vyu-
žívané ako dielne, šatne, sociálne zariadenia, ko-
tolňa a archív. Na 2.np sa nachádzajú priestory 
dočasného ubytovania, administratívy a archívu. 

 
PORUCHY OBJEKTU 

Vzhľadom na typ a charakter nájdených po-
rúch je možné tieto zaradiť do niekoľkých skupín: 

• pokles podlahovej konštrukcie na 1.np vy-
budovanej na teréne, 

• trhliny vo zvislých nenosných konštruk-
ciách (deliacich priečkach), 

• trhliny vo vnútorných nosných stenách, 
• priehyb stropnej konštrukcie nad 1.np. 

 
Pokles podlahových konštrukcií je najvýznam-

nejší v časti v blízkosti komínového telesa a sme-
rom k obvodovým stenám sa zmenšuje. Čiastočný 
pokles je viditeľný aj v časti 1.np, kde sa nachádza 
archív, ale vzhľadom na veľkosť a pomerne rovno-
merné rozloženie zaťaženia je v celej ploche ar-
chívu približne tento konštantný. Pokles podlaho-
vej konštrukcie je obecne viditeľný predovšetkým 
na styku podlahovej konštrukcie a obvodového 



 

 
43 

structures.sk 02/2019 

muriva, kde vznikla viditeľná medzera medzi pod-
lahovou konštrukciou a pôvodným soklovým ob-
kladom. 

Poruchy vo forme trhlín sa vyskytujú na viace-
rých vnútorných zvislých nosných a aj deliacich 
konštrukciách v obidvoch podlažiach a na pod-
lahe 1.np, pričom výraznejšie poškodenia sa na-
chádzajú v deliacich konštrukciách. Pôvodné 
zvislé obvodové nosné konštrukcie sú bez viditeľ-
ných známok porušenia.  

 

 
Obr. 2 – Pohľad na trhliny v deliacej stene 

 

 
Obr. 3 – Pohľad na trhliny v deliacej stene 

 

 
Obr. 4 – Trhliny pri komíne 

 
Najväčšie porušenia možno sledovať (z po-

hľadu vstupu do objektu) v jeho ľavej časti. Zvislé 
nosné aj deliace konštrukcie sú porušené trhli-
nami prebiehajúcimi vo vodorovnom, zvislom 

smere a aj diagonálne. Zvislé trhliny možno pozo-
rovať najmä na styku železobetónových a muro-
vaných zvislých konštrukcií. Vodorovné trhliny sa 
vyskytujú prevažne v oblastiach oslabenia delia-
cich zvislých konštrukcií dvernými otvormi. Diago-
nálnymi trhlinami sú postihnuté najmä zvislé kon-
štrukcie smerujúce cez objekt v priečnom smere. 
Najrozsiahlejšie trhliny, nielen čo sa týka prie-
behu, ale aj šírky rozovretia, sú na komínovom te-
lese a v zvislých konštrukciách na neho nadväzu-
júcich.  

Medzi stĺpmi vnútorného rámu bol nameraný 
priehyb prievlaku až 15mm. Tento priehyb vznikol 
pravdepodobne najmä vplyvom nadmerného za-
ťaženia skladovanými materiálmi v archíve v 2.np. 
V mieste uvedeného priehybu sa nachádza vodo-
rovná trhlina deliacej steny nad predmetným 
prievlakom v celej dĺžke prievlaku.  

Napriek skutočnosti, že sa jedná o viacero ty-
pov porúch, ich priebeh a rozmiestnenie nazna-
čuje, že najvýznamnejšou príčinou vzniku týchto 
porúch je sadnutie zvislých vnútorných konštruk-
cií, ktoré boli v rámci rekonštrukcie novovybudo-
vané. 

Vzhľadom rozsah porúch (a neskôr aj výsledky 
kontrolného statického výpočtu) je možné kon-
štatovať, že sa jedná o poruchy, ktoré lokálne 
ovplyvňujú spoľahlivosť a bezpečnosť konštruk-
cie, pretože nemožno vylúčiť také porušenie nos-
ných a nenosných konštrukcií, ktoré môžu spôso-
biť škodu na majetku a tiež zranenie osôb nachá-
dzajúcich sa v objekte. Preto je možné tento stav 
považovať za havarijný a odporúča sa obmedziť 
užívanie priestorov v 2.np dovtedy, kým nedôjde 
k sanácii poškodených konštrukcií. 

Vybrané poruchy v nosných aj nenosných kon-
štrukciách sú zdokumentované na obr. 2 až 5. 
 
ANALÝZA PRÍČIN A FAKTOROV OVPLYVŇUJÚ-
CICH VZNIK NÁJDENÝCH PORÚCH 

Priebeh, rozloženie a tvar trhlín a porúch iden-
tifikovaných v interiérovej časti objektu a skutoč-
nosť, že zvislé nosné obvodové konštrukcie sú bez 
viditeľných prejavov porušenia naznačuje, že do-
šlo ku poklesu novovybudovaných zvislých vnú-
torných konštrukcií, pričom primárne príčiny po-
klesu sú pravdepodobne tieto: 
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Príčiny vyplývajúce z inžinierskogeologických 
pomerov 

Posudzovaný objekt bol vybudovaný na území, 
ktoré je tvorené navážkami čo dokladujú aj vý-
sledky inžinierskogeologických prieskumov reali-
zovaných v jeho okolí. V priebehu rekonštrukcie 
objektu v roku 1991 boli z interiéru odstránené 
všetky vnútorné zvislé konštrukcie. Následne boli 
realizované výkopy pre nové základové konštruk-
cie a výkopy pre kanál ústredného kúrenia. 
Možno predpokladať, že týmito výkopmi došlo k 
značnému rozvoľneniu navážok, ktoré neboli 
spätne dostatočne zhutnené čo spôsobilo nad-
merné zvislé deformácie (sadnutia) vnútorných 
zvislých konštrukcií. 
 

 
Obr. 5 – Trhliny pri komíne, šírka 20mm 

 
Príčiny vyplývajúce z konštrukčného riešenia ob-
jektu 

V priebehu výstavby pôvodného objektu, aby 
sa realizátori stavby vyhli problémom s problema-
tickými navážkami, posunuli základové škáry až 
na pôvodné štrkové podložie. Pri rekonštrukcii 
objektu v roku 1991 neboli dodržané odporúčania 
statika, aby základová škára nových základových 
pätiek bola umiestnená v úrovni rastlého terénu. 
Základová škára pätiek stĺpov sa nachádza ešte v 
navážkach, ktorých únosnosť je pre projektované 
a tiež súčasné zaťaženie konštrukcie nedosta-
točná. 
 
Príčiny vyplývajúce z odvedenia splaškových vôd 
z objektu 

Na základe poskytnutých informácií je možné 
konštatovať, že v minulom období vznikla poru-
cha kanalizácie na ležatých vetvách kanalizačného 
potrubia v mieste sociálnych zariadení a kotolne v 

časti objektu naľavo od schodiska do 2.np. Splaš-
ková voda vytekajúca do vrstvy navážok s výraz-
ným obsahom nedostatočne zhutnenej škváry a 
popolov vyvolala efekt ich dohutnenia a tým aj 
objemové zmeny. Zvislé konštrukcie zareagovali 
na túto skutočnosť deformáciami (dosadnutím) a 
následnou tvorbou trhlín. 
 
Príčiny vyplývajúce zo zvýšeného zaťaženia kon-
štrukcie 

Podľa podkladov poskytnutých objednávate-
ľom nebola žiadna časť objektu v 2.np projekto-
vaná ako archív. Keďže podlaha v 1.np v mieste 
archívu nevykazuje významnejšie poruchy je 
možné predpokladať, že podložie a podkladný be-
tón pod podlahou sú dostatočne únosné a tuhé. 

V 2.np v miestach skladovania archívnych ma-
teriálov je stropná doska a prievlak zaťažený pri-
bližne dvojnásobným úžitkovým zaťažením, čo sa 
prejavilo na deformácii prievlaku a následne trhli-
nami v deliacich stenách nad prievlakom. Je preto 
možné predpokladať, že jestvujúca konštrukcia 
na takéto zaťažovacie účinky pravdepodobne ne-
bola navrhnutá. 
 
NÁVRH OPATRENÍ 
Vzhľadom na výsledky vykonanej diagnostickej 
prehliadky, výsledky statického výpočtu (sú uve-
dené v ďalšom príspevku) a výsledky podrobného 
geotechnického prieskumu sú navrhované tieto 
sanačné opatrenia: 

• ďalšie monitorovanie konštrukcie (pred, 
počas a po vykonaní sanácie), 

• odstránenie SDK podhľadu a kontrola 
technického stavu stropnej dosky, pretože 
v súčasnosti nebola pre kontrolu prístupná 
a výsledky statickej analýzy naznačujú, že 
by mohla byť v dôsledku poklesu vý-
znamne preťažená,  

• stabilizácia základovej pôdy a/alebo zosil-
nenie základových konštrukcií v mieste že-
lezobetónových stĺpov a komína (pozri Prí-
lohu 1), 

• trvalé odľahčenie stropnej konštrukcie 
nad 1.np v časti, kde sa momentálne na-
chádza archív, pretože stropná konštruk-
cia nebola pravdepodobne na zaťažovacie 
účinky pre tento účel navrhovaná, alebo 
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• dočasné odľahčenie a zosilnenie stropnej 
konštrukcie (stropná doska a prievlak) v 
časti, kde sa momentálne nachádza archív 
(napr. nalepením uhlíkových lamiel na po-
vrch železobetónovej konštrukcie v expo-
novaných miestach), 

• v mieste najväčšieho poklesu základových 
konštrukcií v okolí komínového telesa, kde 
sú teoreticky odolnosti železobetónovej 
konštrukcie prekročené 5 až 6-násobne, 
doplnenie sekundárnej oceľovej podper-
nej konštrukcie 1.) za účelom čiastočného 
odľahčenia jestvujúcej stropnej konštruk-
cie na účinky premenných zaťažení a 2.) za 
účelom zachytenia všetkých zaťažovacích 
účinkov (vrátane vlastnej tiaže) v prípade 
totálneho kolapsu stropnej dosky, 

• sanácia poškodených deliacich konštruk-
cií, podľa rozsahu poškodenia buď oprava, 
alebo odstránenie a vybudovanie nových 
deliacich konštrukcií, 

• spracovanie projektovej dokumentácie sa-
nácie, resp. zosilnenia konštrukcie. 
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S t a t i c k ý  p o s u d o k  n o s n e j  k o n š t r u k c i e  b u -
d o v y  M D C  Br a t i s l a v a  -  V ý c h o d n é  
 
Príspevok sa venuje statickej analýze nosnej konštrukcie objektu MDC Brati-
slava – Východné, nakoľko na objekte sa v súčasnej dobe nachádzajú viaceré 
poruchy prejavúce sa ako thliny, nadmerné priehyby a poklesy podlahovej 
konštrukcie. Na základe výsledkov vykonanej diagnostickej prehliadky a sta-
tickej analýzy konštrukcie bol navrhnutý súbor možných technických opat-
rení na zabezpečenie spoľahlivosti konštrukcie tak, ako je uvedený v pred-
chádzajúcom príspevku 
 

 

NÁJDENÉ PORUCHY 
Vzhľadom na typ a charakter nájdených po-

rúch je možné tieto zaradiť do niekoľkých skupín: 
• pokles podlahovej konštrukcie na 1.np vy-

budovanej na teréne, 
• trhliny vo zvislých nenosných konštruk-

ciách (deliacich priečkach), 
• trhliny vo vnútorných nosných stenách, 
• priehyb stropnej konštrukcie nad 1.np. 
 
Priebeh, rozloženie a tvar trhlín a porúch iden-

tifikovaných v interiérovej časti objektu a skutoč-
nosť, že zvislé nosné obvodové konštrukcie sú bez 
viditeľných prejavov porušenia naznačuje, že do-
šlo ku poklesu novovybudovaných zvislých vnú-
torných konštrukcií. 
 
KONTROLNÝ STATICKÝ VÝPOČET 

Kontrolný statický výpočet nosnej konštrukcie 
zohľadňoval idealizovaný stav konštrukcie podľa 
dostupných podkladov a vykonaných meraní. Sta-
tická analýza konštrukcie bola zameraná na ove-
renie spoľahlivosti hlavných nosných prvkov 
stropnej konštrukcie, t.j. stropná doska a prievlak. 
Posúdenie konštrukcie krovu alebo detailov prí-
pojov nebolo predmetom posudku. Keďže objed-
návateľ neposkytol autorom relevantné a úplné 
podklady k nosnej konštrukcii a zaťažovacím účin-
kom vyplývajúcim z prevádzky objektu, bol sta-
tický výpočet spracovaný na základe viacerých, 
inak neoverených, predpokladov. 

Zaťaženie konštrukcie a kombinácie jednotli-
vých zaťažovacích účinkov boli zostavené na zá-
klade STN 73 0035 (Zaťaženie stavebných kon-
štrukcií). Vzhľadom na vek konštrukcie je možné 
predpokladať, že vyššie uvedená norma bola 
platná pri návrhu a realizácii posudzovanej nosnej 
konštrukcie objektu. 

Ako pôvodné rovnomerné úžitkové zaťaženie 
celej stropnej konštrukcie bolo uvažované zaťaže-
nie s hodnotou 2,0kN/m2 (kancelárske miest-
nosti) + 0,75kN/m2 (odhadnutá tiaž priečok). Ako 
rovnomerné úžitkové zaťaženie tej časti stropnej 
konštrukcie, kde sa momentálne nachádzajú ar-
chívne priestory, bolo uvažované zaťaženie s hod-
notou 5,0kN/m2 (knihovne a archívy) + 0,75kN/m2 
(odhadnutá tiaž priečok). Takéto zaťaženie ne-
bolo stanovené objednávateľom, ale bolo odhad-
nuté vzhľadom na prevádzku uvedenú v pôvodnej 
projektovej dokumentácii. 

Pevnostná trieda použitých materiálov (beto-
nárska výstuž, betón) pri obhliadke nebola overo-
vaná. Pre potreby kontrolného statického vý-
počtu bola pri železobetónových prvkoch (na zá-
klade poskytnutých podkladov) uvažovaná pev-
nostná trieda betónu B20 a betonárska výstuž 
10 335 (J) – hlavná ohybová výstuž dosky a prie-
vlaku a betonárska výstuž 10 216 (E) – šmyková 
výstuž prievlaku. 

Pri statickej analýze konštrukcie bola použitá 
Metóda Konečných Prvkov (MKP). Na základe ide-



 

 
47 

structures.sk 02/2021 

alizovanej geometrie nosnej konštrukcie bol zos-
tavený 3d priestorový model stropnej konštruk-
cie. Pri analýze bol použitý lineárny výpočet.  

Vzhľadom na poruchy konštrukcie a ich možné 
príčiny bolo pri statickej analýze konštrukcie ove-
rovaných viacero modelov pôsobenia: 

• konštrukcia bez sadnutia v podperách stĺ-
pov železobetónového rámu s pôvodným 
úžitkovým zaťažením (model 1), 

• konštrukcia bez sadnutia v podperách stĺ-
pov železobetónového rámu s navýšeným 
úžitkovým zaťažením v časti archívu (mo-
del 2), 

• konštrukcia s pružným sadnutím v podpe-
rách vybraných stĺpov železobetónového 
rámu s pôvodným úžitkovým zaťažením 
(model 3), 

• konštrukcia s pružným sadnutím v podpe-
rách vybraných stĺpov železobetónového 
rámu s navýšeným úžitkovým zaťažením v 
časti archívu (model 4). 

 
Modelovanie sadnutia vybraných podpier (zá-

kladových pätiek) stĺpov železobetónového rámu 
bolo pri výpočte testované 2 spôsobmi – buď vy-
núteným nepružným vertikálnym posunom vy-
branej podpery/-ier, alebo použitím pružinovej 
konštanty pre vertikálny posun podpery (pružné 
sadnutie). Vzhľadom na výsledky a skutočné pô-
sobenie konštrukcie boli v ďalšom výpočte a vy-
hodnotení použité výsledky výpočtových mode-
lov s použitím pružnej podpery. 

Vertikálna tuhosť pružnej podpery pre jednot-
livé vybrané základové pätky bola určená iterač-
ným postupom tak, aby vertikálna deformácia 
podpier približne reprezentovala súčasný stav 
konštrukcie a jej vzniknuté (viditeľné) poruchy.  

Vzhľadom na lokalizáciu najvýznamnejších po-
rúch, ako sú trhliny v nenosných priečkach na 
2.np, trhliny v komínovom telese a pokles podla-
hovej konštrukcie na 1.np, boli tuhosti pružných 
podpier zvolené tak, aby v prevádzkovom štádiu 
vznikol pokles základovej pätky stĺpa pri komíno-
vom telese cca. 20mm. Keďže sa poruchy spôso-
bené sadnutím postupne od komína smerom k ar-
chívu zmenšujú, pružné podopretie bolo ďalej 
modelované iba pre nasledujúce 2 železobetó-
nové stĺpy a priľahlé časti vnútorných nosných 
stien hrúbky 250-300mm. Ostatné vnútorné pod-
pery a obvodové murivo boli modelované ako 
pevná, nepružná podpera (v závislosti na polohe 
ako líniová alebo bodová). 

Konštrukcia bola posúdená v zmysle STN ISO 
13822 (Zásady navrhovania konštrukcií, Hodnote-
nie existujúcich konštrukcií) a STN 73 1201 (Navr-
hovanie betónových konštrukcií).  

Posudzovali sa iba stropné prvky (doska a prie-
vlak), nakoľko je možné predpokladať, že sadnu-
tie a/alebo čiastočné priťaženie konštrukcie vý-
znamnejšie neovplyvní namáhanie stĺpov železo-
betónového rámu. Posudok stropných prvkov bol 
vykonaný na namáhanie ohybovým momentom a 
priečnou silou. Posúdenie prvkov a porovnanie 
výsledkov bolo vykonané pre výpočtový model 1, 

 
Obr. 1 –  Vertikálna deformácia podpier nosnej konštrukcie 
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ktorý reprezentuje cca. pôvodný projektovaný 
stav konštrukcie a pre model 4, ktorý reprezen-
tuje cca. súčasný stav konštrukcie s navýšeným 
zaťažením v časti stropnej konštrukcie nad 1.np a 
sadnutím základových konštrukcií v okolí komíno-
vého telesa. 

Modely 2 a 3 zohľadňujú vyššie spomenuté 
faktory samostatne (priťaženie stropnej kon-
štrukcie alebo sadnutie základových konštrukcií). 
Vzhľadom na skutočnosť, že na konštrukcii sa 
tieto faktory nachádzajú v jej odlišných častiach, 
je možné konštatovať, že sa vzájomne v rámci na-
máhania jednotlivých prvkov ovplyvňujú veľmi 
málo. Rovnaký predpoklad potvrdili aj výsledky 
statickej analýzy. 

 
STROPNÁ KONŠTRUKCIA 

Stropná doska je navrhnutá ako monolitická, 
staticky pôsobí ako 2-poľová. Na okrajoch je osa-
dená v drážke vytvorenej v pôvodnom obvodo-
vom murive, vnútornú podperu tvorí železobetó-
nový rám. Hrúbka dosky je 140mm. 

Stropný prievlak je súčasťou monolitického že-
lezobetónového rámu. Prievlak má 7 polí, na 
okrajoch je osadený v kapse vytvorenej v pôvod-
nom obvodovom murive, medziľahlé podpery 
tvoria železobetónové stĺpy votknuté do samo-
statných základových pätiek. Rozpätie jednotli-
vých polí je premenné, rozmery prierezu prie-
vlaku sú 300 x 450mm (vrátane hrúbky stropnej 
dosky).  

Na základe výsledkov statického posudku je 
možné konštatovať, že stropná doska aj prievlak 
boli vzhľadom na projektom predpokladané zaťa-
žovacie účinky a okrajové podmienky (model 1 - 
bez archívu, bez výraznejšieho sadnutia vnútornej 
podpery) navrhnuté správne a vyhovovali požia-
davkám MSÚ a MSP.  

Pri započítaní účinku nárastu zaťaženia v časti 
stropnej konštrukcie, kde sa nachádza archív a 
tiež zohľadnení pružného sadnutia časti základo-
vých konštrukcií (model 4) je možné konštatovať, 
že stropná doska aj stropný prievlak teoreticky vo 
viacerých miestach výrazne nevyhovujú na MSÚ. 

Priťažením stropnej konštrukcie v časti archívu 
dosahuje teoreticky využitie dosky v mieste nad-
podperových momentov cca. 173% a v poli je to 

cca. 125%; najvyššie využitie prievlaku na ohy-
bovú odolnosť v mieste nadpodperových mo-
mentov je cca. 157%, v poli je to cca. 108% a naj-
vyššie využitie prievlaku na šmykovú odolnosť do-
sahuje cca. 208% (pri započítaní minimálnej dĺžky 
šikmej trhliny). 

Pri poklese základových konštrukcií v okolí ko-
mínového telesa dochádza k totálnej zmene sta-
tického pôsobenia stropnej konštrukcie. Na doske 
ani na prievlaku nie sú nadpodperové záporné 
momenty, ale v okolí poklesu podpery vznikajú 
výrazné kladné ohybové momenty, na ktoré pô-
vodná stropná konštrukcia nebola navrhnutá. Po-
klesom podopretia dosky v okolí komínového te-
lesa archívu dosahuje teoreticky využitie dosky v 
mieste železobetónového rámu cca. 648%, v poli 
je to cca. 166%; využitie prievlaku na ohybovú 
odolnosť je v tomto mieste cca. 616%. Výstuž 
dosky a prievlaku pri dolnom povrchu navyše 
v mieste poklesu pätky stĺpa železobetónového 
rámu nie je pravdepodobne dostatočne zakot-
vená, keďže nebola na účinky kladných ohybo-
vých momentov vôbec navrhovaná. 

 
ZÁVER 

Vzhľadom rozsah porúch a výsledky kontrol-
ného statického výpočtu je možné konštatovať, 
že sa jedná o poruchy, ktoré lokálne ovplyvňujú 
spoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcie, pretože 
nemožno vylúčiť také porušenie nosných a nenos-
ných konštrukcií, ktoré môžu spôsobiť škodu na 
majetku a tiež zranenie osôb nachádzajúcich sa v 
objekte. Preto sa jedná o havarijný stav a odpo-
rúča sa obmedziť užívanie priestorov dovtedy, 
kým nedôjde k sanácii poškodených konštrukcií. 

V nadväznosti na výsledky kontrolného static-
kého posudku boli navrhnuté tieto sanačné opat-
renia zvyšujúce spoľahlivosť jestvujúcej stropnej 
konštrukcie: 

• trvalé odľahčenie stropnej konštrukcie 
nad 1.np v časti, kde sa momentálne na-
chádza archív, pretože stropná konštruk-
cia nebola pravdepodobne na zaťažovacie 
účinky pre tento účel navrhovaná, alebo 

• dočasné odľahčenie a zosilnenie stropnej 
konštrukcie (stropná doska a prievlak) v 
časti, kde sa momentálne nachádza archív 
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(napr. nalepením uhlíkových lamiel na po-
vrch železobetónovej konštrukcie v expo-
novaných miestach), 

• v mieste najväčšieho poklesu základových 
konštrukcií v okolí komínového telesa, kde 
sú teoreticky odolnosti železobetónovej 
konštrukcie prekročené 5 až 6-násobne, 
doplnenie sekundárnej oceľovej podper-
nej konštrukcie 1.) za účelom čiastočného 
odľahčenia jestvujúcej stropnej konštruk-
cie na účinky premenných zaťažení a 2.) za 
účelom zachytenia všetkých zaťažovacích 
účinkov (vrátane vlastnej tiaže) v prípade 
totálneho kolapsu stropnej dosky. 

 
MILOŠ SLIVANSKÝ 

JAROSLAV SANDANUS 
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V y u ž i t i e  i n j e k t á ž e  n a  s t a t i c k é  z a b e z p e č e n i e  
s t a v i e b  
 
Injektážne technológie sa v stavebníctve používajú najmä pri sanačných prá-
cach a vytvorení dodatočnej hydroizolácie a zastavení priesakov – tesniace 
injektáže Ďalšie využitie je pri statickom zabezpečení nosných kon-štrukcií 
alebo zlepšení vlastností podložia – pevnostné injektáže stien a základov. 
Pevnostná injektáž väčšinou rieši plošné spevnenie muriva – stien. Hlavné 
uplatnenie má u starších stavieb a v historických budovách. Na tento účel sa 
používa najmä chemická injektáž polyuretánmi alebo zmesami na báze mik-
rocementov. 
 

 

ÚVOD 
V projekčnej praxi sa stretávame s nutnosťou 

sanácie základových konštrukcií stavieb pomocou 
injektážne technológie. Voľba správnej zmesi 
a metodiky postupu je závislá od príčiny a dôvodu 
nutnosti zosilnenia. Veľkú skupinu príčin tvoria 
havárie, ktorých výsledkom sú zmeny podložia a 
druhou skupinou je potreba zvýšenia odolnosti 
základu z dôvodu zvyšovania zaťaženia napríklad 
pri nadstavbách či prestavbách objektov. Tento 
príspevok opisuje dve realizácie z prvej skupiny - 
sanácie havárií stavieb z roku 2021. 

 
ZABEZPEČENIE STIEN SUTERÉNU HISTORICKÉHO 
OBJEKTU 

V suteréne historického objektu cca 200 rokov 
starého, voda z poškodeného vodorovného po-
trubia narušila murovanú stenu z plných pálených 
tehál a zemný zásyp, ktorý je za stenou. Murivo sa 
rozpadlo a zemina bola vyplavená na dĺžke cca 3m 
(obr.1). Nosná stena sa nachádza v strede dispo-
zície domu s piatimi nadzemnými podlažiami a jej 
celková hrúbka bola 1,0 – 1,5m. Vypadnutie 
muriva zasahovalo do hĺbky cca 0,7m. Bezod-
kladne bolo nutné pristúpiť k sanácii a zvoliť 
správnu technológiu injektáže s vhodnou in-
jektážnou zmesou.  

Ako najvhodnejšie sa javila injektážna zmes 
z nízkoexpanznej polyuretánovej živice, ktorá by 
do rozmočenej zeminy nepridávala ďalšiu vodu 
narozdiel od  cementovej injektáže. Práve naopak 

na svoju chemickú reakciu spotrebovala ďalšiu 
vodu už v zemine obsiahnutú.  

 

 
Obr. 1 – Vypadnutá časť muriva v 1. pp 

 
Samotnej injektáži predchádzalo statické za-

bezpečenie tehlového muriva za ktorým sa ze-
mina nachádzala. Murivo vytváralo ako keby stra-
tené debnenie. V prvej fáze sa pomocou spínacích 
tyčí a oceľových platní vzájomne prepojili dve 
protiľahlé strany muriva. Tyče systému Dywidag 
sa predopli pomocou tanierových matíc s veľkými 
roznášacími podložkami z plechu. Odhalená ze-
mina sa zastabilizovala torkrétom z pevnostnej 
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malty. V treťom kroku sa pristúpilo k plošnej in-
jektáži polyuretánovou živicou do hĺbky cca 1m 
v rastri 500 x 500mm. Na obr. 2 je schéma sanácie 
a na obr. 3 až 5 je dokumentácia prác. 

 

Obr. 2 – Pôdorysná schéma sanácie, žltá značí 
poškodenie, 1-motnáž spínacích tyčí,  

2-stabilizácia odhalenej zeminy torkrétom, 
3-injektáž 

 

 
Obr. 3 – Pohľad na murovanú stenu po realizá-

cii sanácie 
 
Po stabilizácii sa pristúpilo k čiastočnému vy-

búraniu a zarovnaniu vypadnutej steny. V jej 
mieste sa vymurovala stena z debniacich tvárnic, 
ktorá sa osadila na nový základový pás. Pri búra-
cích prácach sa potvrdila vhodnosť voľby techno-
lógie, lebo zemina bola zlepená a súdržná po celej 
výške suterénu. Na jej zarovnanie bolo treba po-

užiť búracie náradie. Priestor medzi novou stien-
kou a zeminou bol vyplnený betónom, aby nebolo 
možné ďalšie zosúvanie. Prúty debniacej steny sa 
lokálne privarili k priebežným spínacím tyčiam 
pomocou ohybov z betonárskej výstuže tak, aby 
aj nová výmurovka bola zopnutá s protiľahlou. 
Špeciálne sanačné práce zabezpečovala firma P.B. 
San spol., s r. o. – špeciálne stavebné technológie 
a ostatné práce spoločnosť Metri s.r.o. 

 

 
Obr. 4 – Pohľad na spevnenú zeminu v mieste, 

kde bola vypadnutá stena 
 

 
Obr. 5 – Pohľad na spevnenú zeminu v mieste, 

kde bola vypadnutá stena, detail 
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STABILIZOVANIE ZÁKLADOV RODINNÉHO 
DOMU  

Na rodinnom dome postavenom okolo roku 
2000 sa objavil systém trhlín po celej jeho výške 
v čelných stenách. Dvojpodlažný dom je čiastočne 
podpivničený v stredovej časti. Trhliny sa objavili 
práve nad miestami na rozhraní podpivničenej 
a nepodpivničenej časti. Ako príčina bola identifi-
kovaná zmena v štrkovom podloží a je predpo-
klad, že počas stavebných prác podložie nebolo 
dôkladne zhutnené. V nedávnej dobe sa výrazne 
zvýšila intenzita ťažkej nákladnej dopravy v okolí 
domu a to mohlo spôsobiť jeho dodatočné zhut-
nenie. Vplyv vody z poškodeného vodovodu 
alebo kanalizácie, či vplyv okolitej zástavby bol vy-
lúčený. Na stabilizáciu bol použitý systém mikro-
pilót z masívnych injektážnych tyčí á 500mm, 
ktoré boli prevŕtané šikmo cez základový pás až 
do podložia. Ako Injektážna zmes bol použitý po-
lyuretán. Tyče dodatočne vytvorili aj šmykovú vý-
stuž a pôsobia ako krátke stĺpiky podopierajúce 
základ do väčšej hĺbky na vankúši spevneného štr-
kového podložia (obr. 6 a 7). Statické zabezpeče-
nie zrealizovala firma P.B. San spol., s r. o. – špe-
ciálne stavebné technológie. 

 

 
Obr. 6 – Spevnenie základov RD, vŕtanie injek-

tovaných mikopilót 
 

DODATOČNÉ ZOSILNENIE ZÁKLADU PRI PRE-
STAVBE RODINNÉHO DOMU 
Pri prestavbe rodinného domu bolo potrebné do-
datočné vytvorenie okenného otvoru v obvodo-
vom murive. Nadpražie okenného otvoru bolo vy-
tvorené z oceľových profilov, ktoré boli pri ostení 
osadené na oceľové stĺpiky. Priamo v rohu okna 
sa nachádza oceľový stĺp z dvojice oceľových rúr 

zvarených do V, ktorý bol osadený na pôvodný zá-
klad, ktorý bolo nutné zosilniť. Do úvahy prichá-
dzalo jeho rozšírenie pribetónovaním alebo in-
jektážou. Vzhľadom na vhodné geologické pod-
mienky – veľká pórovitosť základovej zeminy bola 
zvolená dodatočná injektáž a vytvorenie základo-
vej pätky. Postup prác je zdokumentovaný na ob-
rázku 8 a 9. 

 

 
Obr. 7 – Spevnenie základov RD, hotová stabi-

lizácia 
 

 
Obr. 8 – Pohľad na priestor zosilňovania zá-

kladu pod stĺpom 
 

 
Obr. 9 – Detail injektážnych tyčí v základe 
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SPEVNENIE ZÁKLADOV A PODZÁKLADIA RODIN-
NÉHO DOMU 

V átriu čiastočne podpivničeného rodinného 
domu bolo navrhnuté dodatočné rozšírenie sute-
rénu, ktoré po dvoch stranách zasahovalo do tes-
nej blízkosti obvodových stien stavby. Pred reali-
záciou podchytenia základu zo železobetónu bolo 
nutné zrealizovať stabilizovanie podložia a spev-
nenie základov. Pôvodné základy bol z betóno-
vých tvárnic, za ktorými sa nachádzala len sta-
vebná suť (obr. 10). Pri výkopových prácach sa 
podložie vysypávalo. Základový pás sa po zákla-
dovú škáru obnažil a celoplošne zabandážoval. 
Potom sa cez bandáž, ktorá vytvorila debnenie zá-
klad a podzákladie preinjektoval chemickou poly-
uretánovou živicou (obr. 11). Po realizácii výko-
pov a podchytení základov sa pracovná škára me-
dzi pôvodným základovým pásom a podchytením 
dodatočne ešte raz doinjektovala, aby sa elimino-
vali ďalšie sadnutia. Po kompletnom dokončení 
stavebných prác na dodatočnej pivnici sa v ob-
jekte neprejavili žiadne poškodenia ani mikrotrh-
liny. 

 

 
Obr. 10 – Stav základu pred sanáciou 

 

 
Obr. 11 – Stav základu po sanácii, 

bandáž a injektáž 

 
Obr. 12 – Zrealizovaný výkop a podchytenie 

základu žele-zobetónovými stenami 
 
Technológiu injektáží zabezpečovala firma P.B. 

San spol. s r.o. a ostatné stavebné práce firma 
Metri s.r.o. 

 
ZÁVER 

Chemická injektáž polyuretánom má v static-
kom zabezpečení stavieb v dnešnej dobe vý-
znamnú úlohu. Správne zvolená technológia rea-
lizácie s výberom vhodnej injektážnej živice sa 
môže využiť na zabezpečenie stavieb po havá-
riách, dokážeme touto technológiou zosilniť zá-
kladové konštrukcie alebo pripraviť podložie na 
výkopové práce v tesnej blízkosti susediacich ob-
jektov. Ďalšou významnou oblasťou sú sanácie 
priemyselných podláh.  
 

MARTIN MAGURA 
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P r i e s k u m  p o š k o d e n i a  d r e v e n ý c h  n o s n ý c h  
k o n š t r u k c i í  k l áš t o r n e j  s ý p k y  
 
Zachovaných drevených konštrukcií, ktoré slúžili ako sýpka, nie je na Sloven-
sku veľa. Príležitosť urobiť prieskum historicky vzácnej drevenej konštrukcie, 
ktorá je spojená s históroiu takmer 800-ročného objektu kláštora, je jedi-
nečná a vyskytne sa iba raz za niekoľko rokov. 
 

ÚVOD 
Vznik kláštora premonštrátov v Šahách je da-

tovaný okolo roku 1230. Krátko po postavení bol 
poškodený Tatármi, prestavaný a obnovený, opäť 
poškodený počas tureckých vojen. 

Západné krídlo krížovej chodby ako zvyšok 
kláštorných budov je zachované dodnes. Slúžilo 
dlhý čas ako sýpka. Na zlom stave celého objektu 
sa podpísal nezáujem prechádzajúcich majiteľov. 
Práve zmena vlastníckych vzťahov signalizuje, že 
tento vzácny a zaujímavý objekt bude v blízkej bu-
dúcnosti sanovaný a získa späť svoju historickú 
hodnotu. 

Na základe objednávky spoločnosti Atelier-
Smidt s. r.o. sme vypracovali prieskum konštruk-
cie, bola vykonaná vizuálna kontrola drevených 
nosných prvkov a vykonali sa merania na vybra-
ných a dostupných miestach konštrukcie (vlhkosť 

dreva, kontrolné merania rozmerov nosných prv-
kov a pod.). Diagnostická prehliadka bola zrealizo-
vaná za účelom posúdenia technického stavu jes-
tvujúcej drevenej konštrukcie a v rámci plánova-
nej kompletnej sanácie objektu. 

Stupeň a podrobnosť diagnostickej prehliadky 
možno klasifikovať ako diagnostika pred plánova-
nou rekonštrukciou. 

 
POPIS KONŠTRUKCIE 

Objekt má obdĺžnikový pôdorys. Vonkajšie 
steny objektu, vnútorné nosné steny a priečky sú 
murované. Nosná konštrukcia stropov posudzo-
vanej časti je drevená, drevený je aj krov celého 
objektu. 

Predmetom prieskumu bola drevená trojpod-
lažná konštrukcia, ktorá má pôdorysné rozmery 
15,3m x 12,3 m (obr. 1). 

 
Obr. 1 – Pôdorys +2,800m 
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Nosný systém troch stropov (stropy na kótach 
+2,800m, +5,250m a +7,700m) je tvorený stĺpmi, 
prievlakmi a stropnými nosníkmi. Prievlaky sú 
uložené na sedlách. Sedlá sú podopreté stĺpom a 
pásikmi. Pásiky tvoria zároveň výstužný systém 
stropu v priečnom smere. V pozdĺžnom smere sú 
výstužným prvkom stropu vnútorné a obvodové 
steny, do ktorých sú pripojené prievlaky a stropné 
nosníky. Na stropných nosníkoch sú osadené pod-
lahové dosky. 

 

 
Obr. 2 – Pohľad z juhovýchodnej strany 

 

 
Obr. 3 – Pohľad zo západnej strany 

 

 
Obr. 4 – Pohľad na murované stĺpy 

Prierezy stĺpov a prievlakov sú vzhľadom na 
účel objektu masívne, prievlaky sú naviac posil-
nené sedlami s veľmi pekným prípojom.  

Krov je tvorený sústavou plných väzieb, tzv.ve-
šadiel. Väzby podopierajú väznice a väznice spolu 
s pomúrnicami tvoria nosnú konštrukciu pre 
krokvy. Krov je vystužený nárožnými krokvami va-
lieb a pásikmi väzníc. Krytina je tvorená azbesto-
cementovými tvarovkami na latovaní. 

 
VÝSLEDKY DIAGNOSTICKEJ PREHLIADKY 

Objekt sýpky nebol desaťročia kontrolovaný a 
udržiavaný. Cez strechu do objektu zatekalo, čo sa 
prejavilo nielen na stave drevených prvkov, ale 
tiež na murovaných stenách a klenbách. 

 
Stropy 

Prieskum stavu drevených prvkov stropov bol 
vypracovaný na dostupných častiach konštrukcie 
z terénu a z rebríka. Vzhľadom na lokálne roz-
siahle poškodenia stropov neboli niektoré časti 
bezpečnostných dôvodov prístupné. Úplnú kon-
trolu skutočného stavu v týchto miestach je po-
trebné urobiť v súčinnosti s dodávateľom sanač-
ných prác. 

Na drevených prvkoch bola zistená hniloba a 
napadnutie drevokazným hmyzom - Fúzačom 
krovovým a Črvotočom v rôznom stupni. 

 

 
Obr. 5 – Hniloba stropného nosníka 

 
Krov 

V krove sú použité mnohé neoriginálne prvky. 
Krokvy sú použité bez odkôrovania, takže sú po-
tenciálne vhodným miestom pre pôsobenie dre-
vokazného hmyzu. Na krove prebehli v minulosti 
zrejme akútne sanačné práce, ich rozsah a kvalita 
je však nedostatočná. 
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Prvky krovu nemajú miestami žiadne pôvodne 
plánované podopretie. Tento stav je spojený s 
chýbajúcimi resp. degradovanými prvkami stropu 
pod krovom, kde chýbajú viaceré primárne nosné 
prvky, ktoré podopierali konštrukciu krovu v pô-
vodnom stave. 

 

 
Obr. 6 – Črvotoč a zatlačenie stĺpa  

do prievlaku 
 

 
Obr. 7 – Chýbajúce stropné nosníky 

 
Prieskum stavu drevených prvkov krovu bol 

určený na základe vizuálnej prehliadky zo stropu 
pod krovom. Vzhľadom na havarijný stav krovu 
neboli jednotlivé prvky podrobnejšie diagnostiko-
vané.  

Vzhľadom na závažnosť a rozsah porúch je 
možné klasifikovať stav nosnej konštrukciu krovu 
za havarijný. Po dohode s objednávateľom bola 
odporúčaná kompletná výmena krovu. 

 
NÁVRH SANÁCIE 

Návrhy opatrení na zabezpečenie spoľahlivosti 
konštrukcie stropov boli uvedené vo výkresovej 
dokumentácii. 

 

 
Obr. 8 – Náhradný nedostatočný stĺp 

 
Vzhľadom na rozsah poškodení a porúch krovu 

bolo objednávateľovi odporúčané zhotoviť novú 
konštrukciu krovu. V pôvodnom objekte boli 
prvky krovu na niektorých miestach podopierané 
prvkami stropu pod krovom. Je preto dôležité zo-
súladiť sanáciu stropov s konštrukciou krovu. 

 

 
Obr. 9 – Prehnitá stredová väznica 

 

 
Obr. 10 – Prerušený väzný trám 

 
Obvodové steny objektu sú pomerne vysoké. 

Pôvodné stropy tvorili s obvodovými stenami je-
den výstužný systém, stropy boli a miestami ešte 
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sú prepojené so stenami oceľovými ťahadlami. 
Tento systém je potrebné počas sanácie dodržať. 

Po realizácii sanačných opatrení je žiadúce 
vzhľadom na súčasný technický stav a fyzickú ži-
votnosť drevených konštrukcií minimálne 1-krát 
za rok vykonať preventívnu kontrolnú prehliadku.  

 
ZÁVER 

Každej rekonštrukcii ľubovoľného objektu by 
mala predchádzať podrobná diagnostika nosných 
aj nenosných konštrukcií. Odborná diagnostika 
pomôže majiteľovi (investorovi) zreálniť rekon-
štrukčný zámer, poukáže na možné problema-
tické miesta a/alebo zjednoduší predpokladané 
rekonštrukčné kroky.  

Pri historických stavbách sú v objektoch často 
použité už zabudnuté princípy prenosu zaťažení, 
vystuženia objektu, typy prípojov a pod., ktoré 
odborne spôsobilé osoby vysvetlia, obnovia alebo 
nájdu spôsob, ako zachovať aspoň časť technic-
kého dedičstva predchádzajúcich generácií, preto 
veríme, že prezentovaný objekt v Šahách bude 
v dohľadnej budúcnosti úspešne rekonštruovaný 
a bude obnovená jeho technická aj historická at-
raktivita 
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V y h o d n o t e n i e  i m p e r f e k c i í  o c e ľ o v ý c h  r ú r  p o -
u ž i t ý c h  v  na s úv a n o m  s p o j i  
 
Nasúvaný spoj vzniká vzájomným nasunutým dvoch kruhových alebo mno-
houholníkových rúr. Prenos síl z vrchného dielca do spodného dielca za-bez-
pečuje geometria spoja a trenie. Nedokonalosti (imperfekcie) dielcov ovplyv-
ňujú spôsob prenosu síl. Príspevok prezentuje zatriedenie imper-fekcií expe-
rimentálnych vzoriek z hľadiska dovolených tolerancií. Je mož-né konštato-
vať, že experimentálne vzorky majú výrobné imperfekcie. 
 

ÚVOD 
Nasúvaný spoj sa používa v konštrukciách stĺ-

pov a tvorí alternatívu k tradičnému prírubo-
vému spoju. Napriek značným výhodám (rých-
losť montáže, úspore materiálu a dodatočné ná-
klady) je jeho používanie sporadickejšie oproti 
prírubovému spoju. Jedným z dôvodov tohto 
faktu je nedostatočný návrhový postup, ktorý ne-
zohľadňuje parametre ako napr. veľ-kosť zaťaže-
nia, dĺžka nasunutia alebo štíhlosť prierezu. Jed-
ným z nezohľadnených paramet-rov sú aj výrobné 
imperfekcie. V porovnaní s bežným chápaním im-
perfekcií (dodatočný prírastok vnútorných síl) sa 
v našom prípade jedná o vplyv imperfekcií na 
správanie nasúva-ného spoja. Napríklad nedoko-
nalý prierez redu-kuje kontaktnú plochu medzi 
vrchným a spodným dielcom.  

Príspevok nadväzuje na publikácie [1], [2], [3], 
[4] a [5], ktoré sa zaoberajú nasúvaným spojom. 
Konkrétne vychádza z [6] a [7] kde bolo preuká-
zané, že vplyv imperfekcií môže byť ne-zanedba-
teľný. Toto preukázanie bolo získané porovnaním 
medzi dokonalým a imperfektným MKP mode-
lom. V tomto preukázaní bola použi-tá imperfek-
cia v forme počiatočnej medzery v kontakte me-
dzi horným a spodným dielcom. MKP model bol 
verifikovaný experimentálnym meraním č.1 a č.2. 

Tento príspevok má za úlohu zatriediť dielce 
použité v experimentálnych vzorkách č.3-11. Na 
to, aby to bolo možné, je potrebné definovať nor-
mové dovolené tolerancie a maximálne im-per-
fekcie na dielcoch. 

 

EXPERIMENTÁLNE VZORKY 
Na definíciu najvhodnejšieho súboru vzoriek 

bola zvolená metóda rozhodovacej matice. Cie-
ľom bolo obsiahnuť viacero parametrov ovplyv-
ňujúcich nasúvaný spoj. Výsledné štyri naj-vhod-
nejšie vzorky sú uvedené v Tab. 1 napr. MS10-Z 
(MS = malá štíhlosť, 10 = kužeľovitosť a Z = pozin-
kovanie). Tvar prierezu vzoriek bol definovaný 
ako 8 uholníkový s očakávanou dĺž-kou nasunutia 
cca 1.4 násobok priemeru dielca. V Tab. 1 sú uve-
dené iba pozinkované vzorky, ale rovnaké vzorky 
boli dodané aj v nepozinkovanej podobe. Označe-
nie majú totožné ako pozinkované len namiesto 
písmena „Z“ je použité písmeno „O“ napr. MS10-
O. Vo výsledku bolo dodaných 8 vzoriek (16 
rúr/dielcov). 

 
Tab. 1 – Rozmery vzoriek od výrobcu. 

 Označenie vzorky 

Parameter 
MS10-

Z 
MS25-

Z 
VS10-

Z VS25-Z 

L1 [mm] 1502 1504 1504 1508 
L2 [mm] 2202 2152 2403 2356 
LB [mm] 140 140 260 260 
LT [mm] 122 102 242 222 
UB [mm] 132 113 254 238 
UT [mm] 107 58 227 178 

Kužeľovitosť 
SD 

12.0 25.3 12.0 25.20 

Kužeľovitosť 
VD 

11.4 25.6 11.2 25.47 

LO [mm] 334 196 501 393 
n = LO/LT* 2.5 1.7 1.9 1.6 
LOV [mm] 200 150 400 350 

nv = LOV/ LT* 1.52 1.36 1.52 1.46 
*Priemer LT z opísanej kružnice 
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Obr. 1 predstavuje schému usporiadania a 
označenie rozmerov vzorky. Vzorky boli vyho-to-
vené z plechu hrúbky 3mm ohraňovaným (ohýba-
ným) za studena z materiálu S355.  Pozdĺžny zvar 
je umiestnený medzi stenou ozna-čenou ako „A“ 
a „H“. Priemer dielca (LB, LT, UB a UT) je vztiah-
nutý k vpísanej kružnici vonkajšieho obvodu 
dielca. Teoretická dĺžka nasunutia LO je spočítaná 
do momentu prvého kontaktu medzi vrchným a 
spodným dielcom. Teoretický násobok nasunutia 
n predstavuje pomer medzi LO a LT* (LT* je v 
tomto prípade priemer opísanej kružnice pozri 
obr. 1). Riadok s hodnotami LOV v Tab. 1 predsta-
vujú očakávané dĺžky nasunutia podľa výrobcu. 

 

 
Obr. 1 – Schéma usporiadania experimentálnej 

vzorky 
 

VÝROBNÉ TOLERANCIE PRE RÚRY 
Všeobecné výrobné tolerancie pre oceľové 

konštrukcie sú obsiahnuté v norme STN EN 1090-
2 [8]. V našom prípade sa jedná o prvok, ktorý je 
z nelegovanej (konštrukčnej) uhlíkovej ocele, zvá-
raný, dutý a tvárnený za studena. Tejto požia-
davke najviac vyhovuje odkaz na normu STN EN 
10219-2 [9] (zvárané duté konštrukčné oceľové 
profily tvárnené za studena). Za zmienku stojí aj 
norma STN EN 10296-2 [10], ktorá definuje požia-
davky pre duté profily avšak z nehrdzavejúcej 
ocele. Zaujímavou je práve prvá časť normy STN 

EN 10296-1 [11], ktorá by mala slúžiť na definova-
nie tolerancií pre zvárané kruhové oceľové rúry 
na mechanické a všeobecné technické účely. Táto 
prvá časť však už nie je určená iba pre nehrdzave-
júce ocele (ako jej časť 2) ale tiež aj pre legované 
tak aj pre nelegované ocele. Z toho vyplíva, že aj 
túto normu je možné použiť. 

 

 
Obr. 2 – Experimentálne vzorky. V dolnej časti 

na ľavej strane vzorka VS25-Z 
 
Vhodné výrobné tolerancie sú uvedené aj v 

STN EN 40-2 [12] (tolerancie pre konštrukcie 
osvetľovacích stĺpov). 

Normou s toleranciami je aj STN EN 10217-7 
[13] pre zvárané oceľové rúry pre tlakové účely, 
kde sú prísnejšie výrobné tolerancie. 

V nasledujúcej Tab. 2 sú zosumarizované vyš-
šie spomenuté normy. Pre experimentálne vzorky 
sú vhodné nasledovné tri normy a to [9], [11] a 
[13]. Normu [13] možno považovať za vhodnú, 
pretože definuje priamo požiadavky pre osvetľo-
vacie stožiare, čo sú konštrukcie, v ktorých sa 
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uplatňuje nasúvaný spoj. Navyše sú v nej požia-
davky aj priamo pre mnohouholníkové prierezy. 
Sporná je voľba medzi [9] a [11] a to z toho dô-
vodu, že sú to obsahom rovnaké normy (obsahujú 
rovnaké požiadavky). Rozdiel je v tom, že v [11] sú 
prísnejšie kritéria. Avšak v rámci všeobecnej 
normy [8] sa odkazuje iba na [11] a normová rada 
EN 10296 je spájaná s nehrdzavejúcou oceľovou. 
Preto v ďalšom postupe sa používajú požiadavky 
z [9] a [13]. 

 
Tab. 2 – Normy s výrobnými toleranciami. 
Norma Popis 
STN EN 1090-2 [8] Všeobecné požiadavky 

pre tolerancie. 
STN EN 10219-2 [9] Referencia z [8] Vhodná 

pre naše účely.* 
STN EN 10296-2 
[10] 

Referencia z [8] Vhodná 
pre nehrdzavejúcu oceľ. 
Nevhodná pre naše 
účely. 

STN EN 10296-1 
[11] 

Vhodná pre naše účely. 

STN EN 10217-7 
[12] 

Pre tlakové účely. 

STN EN 40-2 [13] Pre osvetľovacie sto-
žiare. Vhodná pre naše 
účely.* 

* Použité normy v ďalšom postupe. 
 
V nasledujúcej Tab. 3 sú uvedené tolerancie z 

predchádzajúcich noriem, ktoré je možné po-užiť 
v experimentálnych vzorkách. Požiadavky sú očís-
lované č.1 až č.5, v ďalšej časti príspevku sa na 
toto označenie budeme odkazovať. 

 
Tab. 3 – Požiadavky 
Požiadavka č. Popis 
č.1 EN 10219-2  [9] 
Table 2 

Tolerancia na vonkajší 
priemer prierezu. 

č.2 EN 10219-2 [9] 
Table 2 

Tolerancia na hrúbku 
steny. 

č.3: EN 10219-2 [9] 
Table 2 

Tolerancia na oválnosť 
(definícia troch tried A,B 
a C). 

č.4: STN EN 40-2 
[13] Sekcia 5.7.1.1 

Tolerancia na obvod 
prierezu. 

č.5: STN EN 40-2 
[13] Sekcia 5.7.1.3 

Tolerancia na dĺžku 
hrany steny polygonál-
neho prierezu. 

Požiadavka č.1 definuje toleranciu na vonkajší 
priemer dielca. Podľa STN EN 10219-2 [9] by od-
meraný priemer kruhového prierezu nemal mať 
iný rozmer ako ± 1% prípadne minimálne ± 0.5 
mm a maximálne ± 10 mm v porovnaní s dokona-
lým rozmerom. 

Požiadavka č.2 definuje toleranciu hrúbky 
steny. Napríklad pre priemer menší ako 406.4 mm 
a pre hrúbku steny menší ako 3mm je požiadavka 
na toleranciu sa rovná ± 10% z hrúbky steny. 

Požiadavka č.3 vyjadruje maximálnu toleran-
ciu na oválnosť kruhového prierezu. Napr. pre 
priemer menší ako 0.5 m definuje tri triedy a to A 
< 1.4%, B < 2.0% a C < 3.0%. Výpočet percentuál-
nej oválnosti je vyjadrený vzťahom (1). 

 

θ =
100 ∗ (𝐷 − 𝐷 )

𝐷
 (1) 

 
kde Dmax je maximálny priemer, Dmin je mini-

málny priemer, D je nominálny priemer. 
Požiadavka č.4 definuje maximálnu toleranciu 

1% na zmenu dĺžky obvodu prierezu.  
Požiadavka č.5 definuje maximálnu zmenu 

rozmeru hrany mnohouholníkového prierezu. Do-
volená tolerancia je rovná ± 4%. 

 
METODIKA ZAMERANIA VZORIEK 

Zameranie priemerov a hrúbky stien dielcov 
bolo realizované posuvným meradlom. V rámci 
merania priemeru dielca bola zmeraná vzdiale-
nosť medzi vonkajšími stenami prierezu viď. hod-
nota LT v obr. 1. Hrúbka každej steny bola meraná 
v strede hrany. 

Ako druhé meranie bolo zvolené obkreslenie 
prierezu na podkladový materiál. Následnou digi-
talizáciou obkreslenia bol získaný tvar prierezu 
vzoriek. 

 
VYHODNOTENIE VZORIEK 

V nasledujúcich Tab. 4 a Tab. 5 sú uvedené vy-
hodnotenia vzoriek. Tabuľky obsahujú označenie 
požiadavky a k nej prislúchajúcu veľkosť namera-
nej imperfekcie a dovolenej tolerancie vyplývajú-
cej z požiadaviek 1 až 5. Zelenou sú zvýraznené 
hodnoty vyhovujúce, oranžovou hodnoty prekra-
čujúce dovolené tolerancie. 
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Tab. 4 – Vzorky s menším priemerom 
Vzorka MS10-Z 

 LT UB 
Požia-
davka 

Imper-
fekcia 

Tole-
rancia 

Tole-
rancia 

Imper-
fekcia 

č.1 1.8% 1% 1.5% 1% 
č.2 7.8% 10% 8.5 10% 

č.3 1.48% 2.0% 
Tr. B 0.92% 2.0% 

Tr. B 
č.4 0.26% 1% 0.41 1% 
č.5 5.7% 4% 4.0% 4% 

Vzorka MS25-Z 
č.1 3.1% 1% 0.73 1% 
č.2 7.8% 10% 10.5% 10% 

č.3 2.2% 3.0% 
Tr. C 0.84% 1.4% 

Tr. A 
č.4 1.85% 1% 0.73 1% 
č.5 8.4% 4% 6.9% 4% 

Vzorka MS10-O 
č.1 1.3% 1% 1.2% 1% 
č.2 3.3% 10% 2.3% 10% 

č.3 0.67% 1.4% 
Tr. A 1.65% 2.0% 

Tr. B 
č.4 1.23% 1% 1.21% 1% 
č.5 5.6% 4% 3.34% 4% 

Vzorka MS25-O 
č.1 1.4% 1% 1.8% 1% 
č.2 4.9% 10% 0.7% 10% 

č.3 1.4% 1.4% 
Tr. A 1.7% 2.0% 

Tr. B 
č.4 1.3% 1% 0.1% 1% 
č.5 6.8% 4% 5.61% 4% 

 
Tab. 5 – Vzorky s väčším priemerom 

Vzorka VS10-Z 
 LT UB 

Požia-
davka 

Imper-
fekcia 

Tole-
rancia 

Imper-
fekcia 

Tole-
rancia 

č.1 0.95% 1% 0.82% 1% 
č.2 3.3% 10% 4.2% 10% 

č.3 9.0% 1.4% 
Tr. A 8.4% 1.4% 

Tr. A 
č.4 0.23% 1% 0.27% 1% 
č.5 2.1% 4% 3.52% 4% 

Vzorka VS25-Z 
č.1 0.81% 1% 1.18% 1% 
č.2 8.5% 10% 7.9% 10% 

č.3 0.79% 1.4% 
Tr. A 1.0% 1.4% 

Tr. A 
č.4 0.02% 1% 0.15% 1% 

č.5 4.1% 4% 2.04% 4% 
Vzorka VS10-O 

č.1 0.83% 1% 1.17% 1% 
č.2 2.3% 10% 1.5% 10% 

č.3 0.49% 1.4% 
Tr. A 1.17% 1.4% 

Tr. A 
č.4 0.03% 1% 0.07% 1% 
č.5 2.0% 4% 6.3% 4% 

Vzorka VS25-O 
č.1 0.89% 1% 1.18% 1% 
č.2 1.63% 10% 1.6% 10% 

č.3 1.19% 1.4% 
Tr. A 1.11% 1.4% 

Tr. A 
č.4 0.03% 1% 0.33% 1% 
č.5 1.0% 4% 3.50% 4% 

 
Tab. 6 – Odmerané hodnoty kužeľovitosti 

 Označenie vzorky 

 MS1
0-Z 

MS2
5-Z 

VS10
-Z 

VS25-
Z 

Spodný die-
lec 11.8 26.5 12.1 25.9 

Vrchný die-
lec 11.4 26.1 11.4 25.6 

 Označenie vzorky 

 MS1
0-O 

MS2
5-O 

VS10
-O 

VS25-
O 

Spodný die-
lec 12.1 25.7 11.7 25.9 

Vrchný die-
lec 12.9 25.9 12.2 26.0 

 
 

DISKUSIA 
Tolerancie obsahujúce požiadavky č.1-3 sú pri-

márne určené pre kruhový prierez. Aby sme tieto 
požiadavky mohli použiť aj pre mnohouholníkový 
prierez je potrebné použiť vpísanú alebo opísanú 
kružnicu. V našom prípade, z dôvodu jednoduch-
šieho merania stredu strán, sme použili vpísanú 
kružnicu viď. obr. 1. 

V rámci vyhodnocovania požiadavky č.2 bol 
odmeraný vonkajší priemer vpísanej kružnice 
z každej steny (osem krát). Do vyhodnotenia vstu-
povala maximálna nameraná imperfekcia prie-
meru v rámci každého prierezu. 

Pri vyhodnocovaný požiadavky č.2 bola do po-
súdenia použitá priemerná hodnota hrúbky steny 
zo všetkých 8 strán prierezu. Pri pozinkovaných 
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vzorkách by bolo vhodné zohľadniť hrúbku pozin-
kovania.  

Požiadavke č.3 vyhovujú všetky prierezy. Pri 
vyhodnocovaní tejto požiadavky nebolo jasné, 
aký priemer (D nominálny) má vstupovať do po-
súdenia. V tejto situácií je možné použiť špecifiko-
vanú hodnotu ideálneho priemeru z výkresu 
alebo priemernú hodnotu z priemerov namera-
ných na vzorke. Vo vyhodnotení sme zvolili druhú 
možnosť a teda priemernú hodnotu z odmera-
ných priemerov. Keďže sa jedná o oválnosť tak pri 
prvej možnosti pri teoreticky nulovej oválnosti 
(Dmax = Dmin) by sme mohli zo vzťahu (1) dostať ne-
nulovú oválnosť tým, že by nesedel priemer 
oproti ideálnemu priemeru. V tomto prípade by 
požiadavka nezachytávala oválnosť ale skôr nedo-
konalosť priemeru, ktorá je už zachytená požia-
davkou č.1.  

Požiadavky č.4 a č.5 sú priamo vztiahnuté 
k mnohouholníkovému prierezu. Pri požiadavke 
č.4 a teda tolerancii na rozmer hrany mnohouhol-
níkového prierezu je potrebné poznamenať, že 
zvolená metóda merania je v určitej miere pri-
bližná. Nie je jednoduché vyhodnotiť kde začína, 
a kde konča jednotlivé hrany, keďže sa jedná 
o ohýbaný plech s určitými polomermi zaoblenia 
v rohoch 

V Tab. 4 a Tab. 5 je možné vidieť vyhovujúce 
požiadavky (zelené políčka). Možno konštatovať, 
že prierezy s väčším priemerom (Tab. 5) vyhovujú 
vo väčšej miere dovoleným toleranciám. Tento 
fakt predpokladá aj požiadavka č.3, ktorá pri väč-
ších priemeroch uvádza kritérium oválnosti prís-
nejšie. Pri malých priemeroch je náročnejšie za-
bezpečiť presnejšie ohýbanie plechu. Je otázne či 
by aj iné požiadavky č.1, č.2, č.4 a č.5 nemali mať 
zakomponovaný tento vplyv. 

V Tab. 6 je vyhodnotená maximálna imperfek-
cia v kuželovitosti. Vyhodnotenie kuželovitosti 
nebolo realizované, pretože neboli identifikované 
tolerancie popisujúce túto nedokonalosť. V nor-
mách sú uvedené požiadavky na priamosť/dovo-
lené odchýlky v uhloch. Avšak vždy sa jednalo o 
dovolený odklon od priamej roviny a preto sme 
tieto požiadavky nezapracovali do požiadavky na 
kužeľovitosť. Čiastočne tolerancia na zmenu ku-
žeľovitosti je zohľadnená v požiadavke č.4 (tole-

rancia na obvod) kde sa dá dopočítať aj maxi-
málna zmena kužeľovitosti z maximálnej dovole-
nej tolerancii obvodu. 

 
ZÁVER 

Hlavný cieľ príspevku a to stanovenie a zatrie-
denie vzoriek z hľadiska imperfekcií bol splnený. 
Bolo preukázané, že výrobné dielce dosahujú 
a v niektorých prípadoch aj presahujú limitné 
hodnoty stanovené normami. Taktiež bol splnený 
čiastkový cieľ a to prezentovanie súboru noriem 
pojednávajúcich o toleranciách pre rúry použité 
v nasúvanom spoji. 

Z prezentovaných výsledkov možno konštato-
vať, že v ďalšom postupe je nutné zohľadniť im-
perfekcie a ich vplyv na nasúvaný spoj. Taktiež je 
možné konštatovať, že vzorky s menším prieme-
rom sú podmienečne vhodné na experimentálne 
vyhodnocovanie. Je to z toho dôvodu, že imper-
fekcie prekračujú dovolené výrobné limity. 
Vzorky s menším priemerom sú skôr teoreticky 
ako prakticky využiteľné. Tieto vzorky boli volené 
z  dôvodu, aby bol zistený vplyv malej štíhlosti 
(pomer D/T). V praxi sa v nasúvanom spoji takéto 
malé priemery nepoužívajú, pretože stĺp s malým 
priemerom je možné realizovať z jedného dielca. 
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