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S lov o n a úv od
VÁŽENÍ ČITATELIA,
Dostalo sa Vám do rúk prvé vydanie on-line časopisu structure.sk. Časopis vychádza niekoľkokrát
za rok a jeho cieľom je pravidelne ponúkať zaujímavosti, aktuality a predovšetkým informácie z
oblasti navrhovania nosných konštrukcií. V časopise budú zverejňované odborné aj vedecké
články, výsledky výskumu, ale aj návody, či tipy
využiteľné pri návrhu a posudzovaní nosných konštrukcií.
Jedným z cieľov vydavateľov je prostredníctvom uverejnených článkov a príkladov úspešných (a možno aj neúspešných) realizácií z praxe
prepojiť a rozšíriť komunitu zaoberajúcu sa nielen
navrhovaním, ale tiež realizáciou nosných kon-

štrukcií. Preto je spolupráca s Vami vítaná a v každom vydaní časopisu structures.sk bude ponúknutý priestor aj pre Vaše príspevky, projekty, realizácie, nadobudnuté skúsenosti, či reklamu Vašich odborných a technických schopností.
Rovnako cenné informácie môžu v časopise
structures.sk nájsť aj mladší kolegovia, alebo študenti, nakoľko veríme, že budú spracované aktuálne témy a široké spektrum problémov z oblasti
navrhovania, posudzovania, realizácie a obnovy
stavebných konštrukcií.

Redakcia structures.sk
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Vr ub ov é k ĺ by – lož is k nov od ob ýc h m os tov
Vrubové kĺby predstavujú zaujímavú alternatívu ku klasickým ložiskám.
Nízke náklady na ich zhotovenie, nízke prevádzkové náklady (bezúdržbovosť)
a veľká trvanlivosť sú ich hlavnými prednosťami.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Betónové kĺby (angl. „concrete hinges“, nem.
„Betongelenke“) sa v stavebníctve používajú už
viac ako 120 rokov. Charakterizuje ich vysoká zaťažiteľnosť a schopnosť mierneho pootáčania.
Prakticky nevyžadujú údržbu a majú veľkú trvanlivosť ak sú dobre navrhnuté a zhotovené [9]. Na
obr.1 sú znázornené základné typy betónových kĺbov, ktoré sa doteraz uplatnili v mostnom staviteľstve.

v kĺbe, čo považoval za nežiadúce. Takéto nevystužené kĺby sa v literatúre začali označovať termínom Freyssinetove kĺby. Tento typ kĺbov je navrhnutý aj na mostoch na diaľnici D1 Lietavská
Lúčka – Višňové – Dubná Skala.
Nevystužené vrubové kĺby predstavujú
v mostnom staviteľstve spoľahlivý a trvanlivý spôsob uloženia mostov [11], pričom vo veľkej miere
redukujú namáhania od vynútených pretvorení,
dotvarovania, zmrašťovania a teploty a tiež priaznivo ovplyvňujú priebeh ohybových momentov v

Obr. 1 – Typy betónových kĺbov [9]
Väčšina týchto typov sa z rôznych príčin postupne prestala používať. V poslednej dobe, ale
často vidíme ich opätovný návrat do praxe, pričom v súčasnosti sa používajú hlavne vystužené
betónové kĺby Mesnagera (tzv. perové kĺby) a
najmä nevystužené kĺby Freyssineta (tzv. vrubové
kĺby).
V roku 1909 vyvinul Eugene Freyssinet myšlienku ako preniesť veľké podporové reakcie a
mierne pootočenia plastickou deformáciou betónu (prvé použitie vrubového kĺbu bolo na moste
Pont du Veurdre). Na rozdiel od Augustina Mesnagera bol Freyssinet presvedčený, že prenos síl v
kĺbe je možný aj bez ich vystuženia betonárskou
výstužou, ktorá zvyšuje odpor proti pootočeniu
4

konštrukcií.
Výhody oproti oceľovým ložiskám je ich cena,
ľahká výroba a ekologická udržateľnosť. Skúsenosti s ich používaním sú pozitívne a nie je známy
ani jeden prípad ich zlyhania [11].
Viacosový tlak v kĺbe umožňuje extrémne
veľkú odolnosť betónu. Betón môže preniesť tlakové napätia mnohonásobne prevyšujúce hodnotu kockovej pevnosti betónu v tlaku. Je však potrebné nadimenzovať priečnu výstuž v priľahlých
oblastiach vrubového kĺbu, v ktorých vzniká ťah
v smere priečnom na smer zaťaženia.
Pôsobenie vrubových kĺbov bolo, najmä v minulosti, podrobené experimentálnemu vyšetrovaniu na mnohých pracoviskách, hlavne v Európe.
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Tieto experimenty potvrdili odolnosť a dostatočnú deformačnú schopnosť (rotačnú kapacitu)
aj nevystužených vrubových kĺbov, ako aj spôsoby
ich porušovania a ich dobré pôsobenie pri cyklickom namáhaní.
ODOLNOSŤ A PÔSOBENIE VRUBOVÉHO KĹBU
Jednotlivé európske krajiny si postupne vytvorili svoje národné návrhové pravidlá pre vrubové
kĺby. Poznáme tzv. nemecký model, britský model, francúzsky model, holandský model a švédsky model navrhovania [2].
Najprogresívnejší je nemecký model podľa Leonhardta [5], [6], ktorý v nedávnej dobe upravili
Schacht a Marx [2], aby zodpovedal systému spoľahlivosti zavedenému v európskych normách pre
navrhovanie konštrukcií – eurokódoch. Takto sa
uvedený postup dá bez problémov aplikovať a je
kompatibilný s platnými normami. V ďalšom
texte uvedieme najdôležitejšie zásady návrhu
podľa [2].
Minimálna plocha kĺbu závisí od maximálnej
osovej sily v kĺbe, od pevnosti betónu v tlaku a od
empiricky zisteného vplyvu zväčšenia pevnosti
betónu vplyvom zúženia prierezu a vplyvom pootočenia v kĺbe.
Obmedzenie uhla pootočenia na 0,015 rad vedie na hodnotu maximálnej veľkosti prierezovej
plochy kĺba.
Konštrukčné zásady – na zabezpečenie stavu
viacosového tlaku je potrebné zúženie prierezu
vrubového kĺba aspoň na 30% pôvodného prierezu. Tvar zaoblenia vrubu má byť kruhový.
Hrúbka vrubu maximálne 20 mm alebo 20% šírky
kĺba, táto hodnota je nutná nielen na zabezpečenie viacosového stavu napätosti, ale tiež na spoľahlivý prenos šmykových síl. Zúženie prierezu
kolmo na os kĺbu má byť aspoň o 50 mm, prípadne 70% šírky kĺba. Uhol rozovretia kĺba má byť
obmedzený na hodnotu tanβ ≤ 0,1 , aby sa oblasť
kĺba príliš neoslabila a aby priečna výstuž bola
umiestnená čo najbližšie ku kĺbu.
Ak sú vrubové kĺby zaťažené veľkou tlakovou
silou, tak dokážu preniesť aj veľké priečne sily.
Maximálna priečna sila je maximálne 25% pôsobiacej osovej sily. Pri hodnotách priečnej sily nad
12,5% pôsobiacej osovej sily sa má kĺb vystužiť
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vloženou výstužou umiestnenou v osi kĺba a dostatočne zakotvenou v priľahlých oblastiach kĺba.
Táto výstuž má iba malý vplyv na šmykovú
odolnosť kĺba, ale zabezpečuje ťažnosť kĺba v prípade jeho porušenia šmykom.
Prípadné ťahové sily pôsobiace na vrubový kĺb
odporučil Leonhardt preniesť predpätím. Aby sa
neznížila schopnosť kĺbu sa pootáčať, nemajú
predpínacie káble spolupôsobiť s betónom kĺbu.
Priečny ohybový moment sa má preniesť silnými oceľovými prútami umiestnenými pri koncoch kĺba.
Veľmi dôležité je ovinutie betónu priľahlej oblasti kĺba, pretože porušenie vrubového kĺba sa
spravidla neudeje zlyhaním betónu v tlaku, ale
zlyhaním ťahanej priečnej výstuže. Porušenie sa
pri skúškach udialo pri cca 3,3-násobku výpočtového zaťaženia, preto Leonhardt odporučil navrhovať priečnu výstuž na 30% maximálnej normálovej sily. Okrem tejto ťahovej sily v smere kolmo
na os kĺba, treba navrhnúť aj priečnu výstuž
v smere osi kĺba a tiež v oblasti koncov kĺba na lokálne ťahové namáhanie. Aby sa zabránilo otváranie trhlín pri plastizovaní výstuže, obmedzuje sa
napätie vo výstuži na 180 MPa.
Maximálne je možné preniesť vrubovým kĺbom pootočenia až 0,015 rad (experimentálne
overená hodnota), pri realizovaných konštrukciách je to 0,011 rad. Maximálne osové sily v navrhnutých vrubových kĺboch sú až 331 MN (most
Tancarville).
Na Slovensku sú v [13] pre vrubové kĺby definované požiadavky na materiál (betón a betonársku výstuž), a pomerne prísne požiadavky na ich
zhotovovanie. Pozornosť treba venovať presnému osadeniu výstuže a z dôvodu značnej koncentrácie betonárskej výstuže aj dôkladnému
zhutneniu betónovej zmesi v kĺbe. Debnenie vrubového kĺbu sa má vytvoriť odstrániteľným alebo
vhodným pružným materiálom tak, aby sa umožnila funkcia kĺbu jeho pootáčaním. Pre výstuž prechádzajúcu vrubovým kĺbom je potrebné použiť
vložky výstuže s povrchovou antikoróznou úpravou s dlhodobou životnosťou.
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PRÍKLADY REALIZÁCII MOSTOV S VRUBOVÝMI
KĹBAMI VO SVETE
Vo svete je mnoho realizácií mostných konštrukcií, v ktorých boli úspešne použité vrubové
kĺby. Najviac mostov nachádzame v týchto krajinách: Francúzsko, Nemecko (Leonhardt, Schacht,
Marx), Švajčiarsko (Fessler), Veľká Británia (Base),
USA. Nižšie sú uvedené niektoré ukážky trámových, prípadne rámových, mostov.

vrubových kĺbov v spojení pilierov s trámom bolo
ekonomicky veľmi výhodné pri výstavbe a výrazne znižovalo náklady na údržbu [2].
Most de la Paudeze, Švajčiarsko (1973)
Most má celkovú dĺžku 400 m a leží na diaľnici
medzi mestami Lausanne a Bern. Najväčšie rozpätie je 70 m. Štíhle steny pilierov sú pripojené na
predpätý komorový prierez trámu pomocou vrubových kĺbov [11].

Most cez rieku Nidda, Nemecko (1951)

Obr. 1 – Most cez rieku Nidda
Prvý most v Nemecku s použitím Freyssinetových vrubových kĺbov. Ide o trojpoľový spojitý
predpätý most. Kvôli problematickej situácii s dostupnosťou a cenou ocele boli pôvodné oceľové
ložiská nahradené vrubovými kĺbami umožňujúcimi pootočenia až 0,01 rad. Po deviatich mesiacoch prevádzky sa v kĺboch nenašli žiadne trhliny
[2].
Obr. 3 – Most de la Paudeze
Most cez rieku Reuss vo Wassen, Švajčiarsko
(1972)
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Most pri Vigaun, Rakúsko (2009)

Obr. 2 – Most cez rieku Reuss vo Wassen

Obr. 4 – Most pri Vigaun

Na ceste A2 v o Švajčiarsku bolo postavených
mnoho podobných diaľničných mostov. Použitie

Ide o trojpoľový most ponad železnicu o celkovej dĺžke 78,45 m. Trám je postavený systémom
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VFT-WIB. Zabetónované valcované profily pôsobia ako externá výstuž. Štíhle piliere sú pripojené
k trámu vrubovými kĺbami [12].
Údolný most Weissenbrunn am Forst, Nemecko
(2011)
Železničný most o dĺžke 614 m vo výške 40 m
nad údolím. Stredná časť je rámový most s vrubovými kĺbmi pri základoch. Klient vyžadoval postavenie skúšobného vrubového kĺbu v mierke 1:1,
aby sa vyskúšala realizovateľnosť daného riešenia
[11].
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Ide o prvý železničný most v Nemecku, pri ktorom boli použité vrubové kĺby. Klient vyžadoval
most, ktorý sa bude dať priečne zasunúť v priebehu niekoľkých hodín. Aby sa to dalo realizovať
bol kĺb vyhotovený bez výstuže prechádzajúcej
hrdlom vrubu. Normálové sily až 121 MN vyvolávajú priemerné napätie vo vrube 47 N/mm2. Aby
sa redukovalo namáhanie vrubu priečnymi silami
boli vruby vyhotovené v sklone [11].
PRÍKLADY REALIZÁCII MOSTOV S VRUBOVÝMI
KĹBAMI V SR
Aj u nás je použitie vrubových kĺbov namiesto
klasických ložísk pomerne časté. Uveďme aspoň
niektoré príklady:
Viadukty pri Žiline (1978)
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia
boli v Žiline postavené estakády, pri ktorých boli
využité aj vrubové kĺby [3].
Viadukt 203 na D1 Sverepec – Vrtižer (2009)

Obr. 7 – Viadukt Sverepec-Vrtižer

Obr. 5 – Most Weissenbrunn am Forst
Most Gemünden, Nemecko (1984)

Bol navrhnutý firmou SHP, s.r.o. Brno. Ide o
spojitý most o šiestich poliach o celkovej dĺžke
241 m. Piliere sú pripojené k nadpoderovým
priečnikom pomocou vrubových kĺbov. Krajné,
kratšie piliere majú vrubové kĺby aj v dolnej časti.
Na oporách je most položený na ložiskách [10].
Most 214 na R1 (2011)

Obr. 6 – Most Gemünden

Obr. 8 – Most 214 na R1
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Most postavený na R1 pri Zlatých Moravciach.
Trám je uložený na vrubových kĺboch na všetkých
pilieroch iba na oporách sú navrhnuté ložiská
[10].
ZÁVER
Za hlavné výhody použitia vrubových kĺbov sa
dajú považovať nízke náklady na ich zhotovenie
a taktiež nízke prevádzkové náklady, pretože pri
správnom zhotovení sú prakticky bezúdržbové.
Vrubové kĺby majú veľkú trvanlivosť ak sú dobre
navrhnuté a zhotovené [9].
Pre vrubové kĺby existujú rokmi overené návrhové postupy [5], [6], [14]. Návrhový postup
podľa nemeckého profesora Leonhardta bol v nedávnej dobe upravený [2] aby zodpovedal systému spoľahlivosti zavedenému v európskych
normách pre navrhovanie konštrukcií – eurokódoch. Tento návrhový postup sa dá bez problémov aplikovať a je kompatibilný s platnými normami.

[6]

[7]
[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

RUDOLF ÁROCH
POĎAKOVANIE
Tento článok bol podporený Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej
akadémie vied – grant VEGA 1/0773/18.

Literatúra a použité zdroje:
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]

8

Benaim R.: The Design of Prestressed
Concrete Bridges. Concepts and Principles, Taylor & Francis, London, New
York, 2008, ISBN 0-203-96205-2
Betongelenke im Brückenbau, Bericht
zum DBV-Forschungsvorhaben 279,
2010, Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V., Berlin
Duba Ľ.: Estakády v Žiline, Inženýrské
Stavby, č.3, 1978, s.85-90
Franz G., Fein, H.-D.: Betongelenke unter wiederholten Gelenkverdrehungen;
Heft 200 des DAfStb; Berlin; 1968.
Leonhardt F., Reimann, H.: Betongelenke. Heft 175, DAfStb, Berlin, 1965.

[13]
[14]

[15]

Leonhardt F., Mönnig: Sonderfälle der
Bemessung im Stahlbetonbau; Vorlesungen über Massivbau Teil 2; 3. vydanie; Springer-Verlag; 1986.
Marx S., Schacht G.: Gelenke im Massivbau, Beton- und Stahlbetonbau 105, č.
1, 2010, 27-35
Priestley M.J.N., Seible F., Calvi G.M.:
Seismic Design and Retrofit of Bridges,
John Wiley & Sons, Inc. New York, 1996
Schacht G., Marx S.: Concrete hinges in
bridge engineering, Engineering History
and Heritage, ICE Proceedings, Volume
168 Issue EH2, 2015
Stráský J., Rompotl T., Mojzík P., Kučera
V.: Semi-integrované viadukty stavěné s
využitím horní výsuvné skruže, Beton
TKS, 4/2013
Schacht G., Marx S.: Unbewehrte Betongelenke – 100 Jahre Erfahrung im Brückenbau, Beton- und Stahlbetonbau 105,
č. 9, 2010, s. 599-607
Seidl G., Braun A.: VFT-WIB-Brücke bei
Vigaun-Verbundbrücke mit externer Bewehrung. Stahlbau 78 (2009), č. 2, s. 86
– 93.
Technicko-kvalitatívne podmienky
MDVRR SR, TKP časť 23 Mostné ložiská,
účinnosť od 15.10.2014
The Highway Agency, BE 5/75 Technical
Memorandum (Bridges) – Rules for the
Design and Use of Freyssinet Concrete
Hinges in Highway Structures, 1975.
Ároch R.: Odborné stanovisko k vhodnosti použitia vrubových kĺbov na diaľnici D1 Lietavská Lúčka – Višňové –
Dubná Skala, SvF STU v Bratislave, 2016

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (*1962)
Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Vedúci Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave.

structures.sk

01/2019

Z ať až enie k onš t ru kc ií ná m r azou
Námraza je jav, pri ktorom nám na konštrukcii vzniká vrstva zmrznutej vody
(mrznúci dážď, sneh, atmosférická vlhkosť) vplyvom kondenzácie vodných
pár na chladnejších prvkoch prevažne oceľových konštrukcií. Tento článok
poukazuje na rôzne postupy pri zaťažovaní konštrukcií námrazou.

ÚVOD
Väčšina konštrukcií priťaženiu námrazou vo
zvislom smere odolá bez porušenia, ale ak k
účinku námrazy pridáme účinok vetra, riziko preťaženia konštrukcie sa znásobuje. Námrazou sa
zaoberá niekoľko normových postupov pre navrhovanie, resp. výpočet zaťaženia konštrukcií z noriem, resp. národných príloh k týmto normám:
STN EN 1991-1-4 NA/Z1 [1]; ISO 12494 [2] a EN
50341-1 (EN 50341-1 NNA) [3], ktoré sú bezpochyby prínosom v tejto problematike.
Pripomeňme si, že bývalá norma STN 73 0035
chápala námrazu ako vrstvu ľadu nie príliš veľkej
vrstvy na jednotlivých prvkoch konštrukcie (podľa
námrazovej oblasti 10-20mm). Moderné normy
už zavádzajú zaťaženie námrazou ako podstatne
zložitejšie zaťaženie. Zohľadňujú celé spektrum
podmienok vzniku námrazy rôznych typov, pri
ktorých sa už zohľadňuje aj tvar a objemová
hmotnosť námrazy.

sa na seba navzájom odvolávajú, avšak postupy
pre výpočet námrazy na prvky konštrukcie sú rozdielne, čo je pri bezpečnom návrhu konštrukcie
na účinky námrazy mätúce. Príkladom môže byť
linka elektrického vedenia, kde musíme zohľadniť
účinky námrazy na vodiče podľa normy [3] a v prípade stĺpov elektrického vedenia by sme mali použiť výpočet podľa [1], resp. [2] s mapou námrazových oblastí platnou pre normu [3]. V Príspevku
sa budeme snažiť zhodnotiť odlišnosti jednotlivých postupov pri návrhu zaťaženia námrazou na
konštrukciách a pokúsiť sa načrtnúť prípadné
zjednotenie jednotlivých postupov a upozorniť na
úskalia návrhu konštrukcií stožiarov a veží.
POSTUP PODĽA STN EN 1991-1-4 NA/Z1 [1]
V doplnení Z1 slovenskej národnej prílohy k
norme STN EN 1991-1-4 [1] sa nachádza presná
kópia postupu zo staršej dnes už neplatnej normy
na zaťažovanie konštrukcií ČSN 73 0035 [4]. Tento

Tabuľka č.1 – Členenie typov námrazy podľa [2]
Typ
námrazy

Hustota
[kg/m3]

Priľnavosť a
súdržnosť

ľad

900

silná

priehľadná

mokrý sneh

300 - 600

slabá (pri formovaní)
silná (po zmrznutí)

biela

tvrdá inoväť

600 - 900

silná

nepriehľadná

mäkká inoväť

200 - 600

nízka až stredná

biela

Napríklad [2] uvádza členenie typov námrazy
podľa tabuľky č.1.
Ako je uvedené vyššie, je viacero normových
predpisov, ktoré sa zaoberajú zaťažením námrazou. Je zaujímavé, že jednotlivé normové postupy

Všeobecný vzhľad farba a tvar
pravidelné rozloženie /
cencúle
pravidelné rozloženie /
excentrický
excentrický, z náveternej strany
excentrický, z náveternej strany

postup považujeme z inžinierskeho hľadiska ako
najviac prehľadný hlavne z dôvodu dlhodobého
používania pri výpočtoch zaťažení námrazou.
Územie Slovenskej republiky je rozdelené do 4
oblastí s označením L - ľahká, S - stredná, T - ťažká,
9
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K - kritická. Pre každú z oblastí sú stanovené
uvažované základné hrúbky námrazy pre dobu
opakovania zaťaženia 1 krát za 5 rokov a dobu
opakovania 1 krát za 10 rokov. Pre bežné používanie je odporučená hodnota pre opakovanie 1
krát za 10 rokov.

žiara. Námraza sa na konštrukcii zohľadňuje uvážením tiaže námrazovej vrstvy 9kN/m3, čo predstavuje tiaž ľadu (ľadovky).
POSTUP PODĽA ISO 12494 [2]
Medzinárodná ISO norma [2] popisuje podrob-

Tabuľka č.2 – Hrúbky ľadovkovej námrazy v [1] s prepočtom
Oblasť

čas návratu 1x5rokov
tgl [mm]

L
S
T
K

5
10
15

Hrúbka námrazy
čas návratu 1x10rokov
tgl [mm]

Súčasné normy pre navrhovanie konštrukcií
však odporúčajú používať dobu pre opakovanie
zaťaženia 1 krát za 50 rokov. V [5] prístupnom na
internete je prepočet hodnôt návratností 1 krát
za 5 rokov a 1 krát za 10 rokov na hodnoty 1 krát
za 50 rokov. Zjednodušené prepočtové súčinitele
je možné nájsť aj v [3,6], tie sa však v konečnom
dôsledku aplikujú až na vypočítané zaťaženie. V
tabuľke č.2 sa nachádzajú jednotlivé námrazové
oblasti podľa [1] s prepočtom hrúbok na hodnoty
návratu 1 krát za 50 rokov.
Následne je možné podľa normy [1] určiť tiaž
námrazy pre jednotlivé prvky na konštrukcii sto-

10
15
20
určí sa individuálne

20
25
30

nejšie dva typy námraz – námrazu v podobe ľadu
(ľadovky) a námrazu z oblačnosti. Rozdiel je v objemových hmotnostiach týchto námraz (ľadovka
900kg/m3 a námraza z oblačnosti 500kg/m3).
Triedy ľadovky (G1-G6) sú stanovené na základe
hrúbky námrazovej vrstvy a triedy námraz z oblačnosti (R1-R10) sú stanovené na základe hmotnosti meranej námrazy. Dostupnosť námrazovej
mapy pre Slovenskú republiku z oblastí G a R je
diskutabilná (nám sa takáto mapa nepodarila zohnať). Na základe vzťahov v norme [2] je však
možné hodnoty istým spôsobom prepočítať a určiť ekvivalentné hodnoty námrazy pre použitie
máp v [1] a [3].

Obr. 1 - Mapa námrazových oblastí v [1]
10

čas návratu 1x50rokov
tgl [mm]
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Obr. 2 - Mapa námrazových oblastí v [3]
POSTUP PODĽA EN 50341-1 NNA [3]
Norma [3] sa zaoberá výpočtom prvkov elektrických vedení a tiež definuje námrazové oblasti
pre výpočet elektrických vedení. Námrazové oblasti sú označované N0-NK (I0-IK) a sú tiež delené
na základe hmotnosti námrazy pre danú oblasť.
Pre oblasti je definovaná námraza z oblačnosti
(500kg/m3) primárne určená pre laná elektrických vedení s možnosťou prepočtu na iný typ námrazy (napr. na 900kg/m3). Presné definície sú
uvedené v norme [3]. Prílohou tejto normy je pomerne presná a prehľadná mapa námrazových
oblastí.
POROVNANIE NÁMRAZOVÝCH MÁP V [1] A [3]

Tento článok sa nezaoberá pozadím získavania
údajov pre tvorby námrazových máp, je však potrebné poukázať na niektoré rozdiely zistené pri
jednoduchom preložení máp v STN EN 1991-1-4
NA/Z1 [1] a 51341-1 (EN 50341-1) NNA [3] na
obr.3. Mapa podľa normy ISO 12494 [2] nebola
dostupná v čase písania tohto článku.
Na Obr.3 je vyznačených 5 oblastí, kde sa
podľa názoru autorov mapové podklady najviac
líšia. Týmto by bolo vhodné upozorniť pri návrhu
konštrukcií na účinky námrazy na oblasti:
• Považská Bystrica a okolie
• Krupina a okolie
• Banská Bystrica, Brezno a okolie
• Poprad, Kežmarok, Levoča a okolie
• Stropkov, Svidník a okolie

Obr. 3 - Mapa námrazových oblastí v [3] preložená mapou v [1]
11
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Tabuľka č.3 – Hrúbky námrazy s prepočtom na hmotnosť námrazy
Hrúbka námrazy a prepočítaná hmotnosť námrazy
čas návratu 1x5rokov
čas návratu 1x10rokov
čas návratu 1x50rokov
tgl [mm]
m [kg/m]
tgl [mm]
m [kg/m]
tgl [mm]
m [kg/m]

Oblasť
L
S
T
K
G1
G2
G3
G4
G5
G6

5
10
15

0,49
1,13
1,91

10
1,13
15
1,91
20
2,83
určí sa individuálne

Nie je definované

NÁVRH EKVIVALENTNÝCH HRÚBOK NÁMRAZY
PODĽA [1,2,3]
V norme [2] je uvedený vzťah (1) na jednoduchý prepočet hrúbky námrazy na hmotnosť
v prípade ľadovky (G1-G5), tento vzťah použijeme
aj na prepočet hmotnosti ľadovky v prípade oblastí L,S,T z normy [1].

m  t (d  t ).10 6

t
d

2,83
3,89
5,09

10
20
30
40
50

1,13
2,83
5,09
7,92
11,31

určí sa individuálne

Spomínaných menších odchýlok máp je viac,
ale vyššie spomínané sú najvýznamnejšie.

m
γ

20
25
30

(1)

– hmotnosť námrazy v kg/m
– objemová hmotnosť námrazy
(900kg/m3)
– hrúbka vrstvy v mm
– priemer prvku v mm

Normy uvádzajú, že námraza je meraná na valcových telesách priemeru 30mm, dopočet hmotností námrazy ľadovky pre oblasti G1-G6 nie je výrazný problém a je uvádzaný v tabuľke č.3.
Následne môžeme pristúpiť k porovnaniu jednotlivých oblastí R1 až R9 a N0 až N12. Porovnanie
je v tabuľke č.4. Jednotlivé farby v tabuľke č.4 sú
na základe farebných kódov jednotlivých oblastí
(farba zón [2] je uvedená podľa českej verzie príslušnej normy).
Najpresnejšia mapa námrazových oblastí v
čase písania príspevku nám dostupná je v norme
EN 50341-1 NNA [3]. Preto uvádzame aj návrh
uvažovaných hrúbok pre dobu návratu 50 rokov
v tabuľke č.5 pre zóny podľa [3].

Tabuľka č.4 – Ekvivalentné námrazové zóny
Ekvivalentné zóny podľa noriem ISO 12494 [2] a EN 50341-1 [3] pre námrazu z oblačnosti (výskyt 1x50rokov)
ISO 12494 [2] - nám. z EN 50341-1/NNA [3] - nám. z
Triedy - ľadovka (porovnanie)
oblačnosti
oblačnosti
Oblasť
kg/m
Oblasť
kg/m
Trieda [2]
Trieda [1]
kg/m
R1
R2
R3
R4
R5
R6

0,50
0,90
1,60
2,80
5,00
8,90
--------

R7
R8
R9

16,00
28,00
50,00
R10

12

N0
N1
N2
N3
N5
N8
N12
N18

0,50
1,00
2,00
3,00
5,00
8,00
12,00
18,00
--------------NK

----G1
----G2
G3
G4
G5

L-5rok
L-10rok
S-10rok
L-50rok
T-50rok
-----------------------------G6

0,49
1,13
1,91
2,83
5,09
7,92
11,31
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Tabuľka č.5 – Návrh hrúbok ľadovky pre námrazové oblasti z [3]
Oblasť [3]
N0
N1
N2
N3
N5
N8
N12
N18
NK

Navrhovaná hrúbka námrazy
5
10
15
20
30
40
50
65
určí sa individuálne

POSTUP PRI VÝPOČTE NÁVRHOVÉHO ZAŤAŽENIA NÁMRAZOU A KOMBINÁCIA ÚČINKOV
VETRA A NÁMRAZY
Pre konštrukcie je už dlhodobo zaužívaný výpočet podľa staršej normy [4] prebraný do normy
[1]. Preto odporúčame používať tento postup
s navrhovanými hrúbkami námraz podľa relatívne
presnej a podrobnejšej mapy z [3]. Pre účinok
vetra a námrazy na konštrukcii odporúčame použiť pôvodnú plochu vetra na prvok konštrukcie
zväčšenú o hrúbku navrhovanej námrazy. Je
nutné podotknúť, že v prípade námrazy ako hlavného aj vedľajšieho premenného zaťaženia na
konštrukcii je nutné účinok vetra redukovať kombinačným súčiniteľom zaťaženia ψ a dodatočným
súčiniteľom zníženia tlaku vetra k (kombinačné
pravidlo (2) a pravidlo (3)), ktorý je definovaný
v norme [2] k vzhliadnutiu v tabuľke č.6.

 G G K   ice Qk ,ice   w k w Qk , w

(2)

 G G K   w kQk , w   ice ice Qk ,ice

(3)

Je vysoko pravdepodobné, že pre väčšinu územia Slovenskej republiky nie je takáto kombinácia
zaťaženia na konštrukciu (veže, stožiare, komíny,
stožiare elektrických vedení) rozhodujúca. Aj
v prípade účinkov zaťaženia podľa pravidla (3) redukujeme vo väčšine prípadov hlavné premenné
zaťaženie vietor súčiniteľom k < 1. V prípade vysokohorských a oblastí s významným výskytom
námrazy a vyššou rýchlosťou vetra (základná
rýchlosť nad 700 m n.m. 30 m/s a nad 1300m n.m.
33 m/s) je samozrejmé, že aj vplyv námrazy môže
výrazne ovplyvniť celkové využitie prvkov konštrukcie, a preto by sa naň nemalo zabúdať. Viď

Tabuľka č.6 – Súčiniteľ pre zníženie tlaku vetra [2] doplnené na základe ekvivalencie tab.č.4
Oblasť G
G1
G2
G3
G4
G5

k
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60

Oblasť R
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9

k
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

Oblasť N
N0
N1
N2
N3
N5
N8
N12
N18

k*
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,70
0,80
0,80

13
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obr.4 a obr.5, na ktorých je zjavné úplné vyplnenie priehradovej konštrukcie telekomunikačného
stožiara námrazou (okolie Námestova).

postupu v [1] s uvažovaním oblastí podľa [3]
a príslušného transferu podľa tabuľky č.4 (Tabuľka č.7).

Obr. 4 - Námraza na oceľovej konštrukcii telekomunikačného stožiara (archív Ing. Recký)

Obr. 5 - Námraza na oceľovej konštrukcii telekomunikačného stožiara - detailný záber
(archív Ing. Recký)

PRÍKLADY VÝPOČTU NÁMRAZY NA PRIEREZY
KONŠTRUKCIE
Konštrukcia je umiestnená v oblasti N3 podľa
[3]. Uvažujeme rúrku CHS 133x6 vo výške 15m
nad úrovňou terénu. Výpočet je realizovaný podľa

Konštrukcia je umiestnená v oblasti N12 podľa
[3].
Uvažujeme
rovnoramenný
uholník
L150x150x6 vo výške 50m nad úrovňou terénu.

Tabuľka č.7 – Príklad kruhovej rúrky
Popis
Priemer rúrky
Výška na konštrukcií
Hrúbka námrazy
Hustota námrazy
Súčiniteľ výšky
Súčiniteľ tvaru prierezu
Plocha námrazy na 1m dĺžky
Charakteristické zaťaženie na
1m dĺžky prvku
Uvažovaná šírka prvku pre
výpočet účinkov vetra
Súčiniteľ pre zníženie tlaku
vetra

14

 gl

veličina
d
H
tgl
γgl
χgl
μgl
  gl t gl  gl .( d   gl t gl  gl )

hodnota
133mm
15m
20mm

N3
3

9kN/m
1,1
0,6
6,063.10-3 m2

fk,gl = νgl. γgl

0,055kN/m

dgl

173mm

k

0,55
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Výpočet je realizovaný podľa postupu v [1] s uvažovaním oblastí podľa [3] a príslušného transferu
podľa tabuľky č.4 (Tabuľka č.8).
Vyššie spomínaný postup je vhodný pre návrh
zaťaženia námrazou na oceľové prvky konštrukcií
veží, telekomunikačných stožiarov a stožiarov
elektrických vedení. V prípadoch návrhu účinkov
námrazy na elektrické vedenia a lanové prvky
konštrukcií odporúčame používať postup v norme
[3].

01/2019

ZÁVER
Uvažované výpočty prezentované v tomto
článku majú za úlohu oboznámiť inžiniersku verejnosť s výpočtom zaťaženia od námrazy na konštrukciách. Úlohou bolo prezentovať inžiniersky
prístup k riešeniu problému nejednoznačnosti
meraných a teoreticky spracovaných poznatkov
z oblasti zaťaženia konštrukcií námrazou. Považujeme za potrebné, aby bola norma pre zaťaženie
konštrukcií námrazou prehľadná, jednoznačná a

Tabuľka č.8 – Príklad uholníka
Popis
Obvod prierezu
Výška na konštrukcií
Hrúbka námrazy
Hustota námrazy
Súčiniteľ výšky
Súčiniteľ tvaru prierezu
Plocha námrazy na 1m dĺžky
Charakteristické zaťaženie na
1m dĺžky prvku
Uvažovaná šírka prvku pre výpočet účinkov vetra
Súčiniteľ pre zníženie tlaku
vetra

 gl

veličina
Opov
H
tgl
γgl
χgl
μgl
  gl t gl  gl O pov

hodnota
600mm
50m
50mm

N12
9kN/m3
1,6
0,5
0,024m2

fk,gl = νgl. γgl

0,216kN/m

dgl

250mm

k

0,80

POZNÁMKA K ZAŤAŽENIU NÁMRAZOU NA KOTVENÝCH STOŽIAROCH A ELEKTRICKÝCH VEDENIACH
Nebudeme tu rozvádzať problematiku náveternej plochy, kde od určitej hodnoty pomernej
plnosti φ teleso priehradovej konštrukcie pri niektorých typoch námrazy musíme uvažovať ako plnostenné teleso. Skôr by sme chceli pripomenúť,
že na lanových prvkoch ako sú kotevné laná, elektrické vedenia a pod. vplyvom zaťaženia námrazou vznikajú rôzne formy dynamického a rázového zaťaženia ako sú: šľahnutie lana vplyvom náhleho odpadnutia námrazy (obr.6), torzné namáhania vplyvom nerovnomerného rozloženia námrazy a pod..
Treba pripomenúť, že tieto dynamické javy
prebiehajú pri záporných teplotách na prvkoch z
vysokopevnostných ocelí, ktoré majú obvykle nižšiu húževnatosť ako bežné konštrukčné ocele.

prakticky použiteľná. V prípade prezentovaných
troch prístupov k výpočtu zaťaženia námrazou
tomu tak nie je. Navrhujeme pevne stanoviť
hrúbky námraz prípadne hmotnosti pre jednotlivé námrazové oblasti s jednoznačným určením
spôsobu výpočtu zaťaženia námrazou. Je nutné
zaviesť mapu námrazových oblastí podľa ISO
12494 [2] pre Slovenskú republiku s ohľadom na
existujúcu mapu námrazových oblastí podľa EN
50341-1 NNA [3]. Súčasne však odporúčame (do
vydania platnej slovenskej verzie normy ISO
12494 so slovenskou národnou prílohou a mapou
námrazových oblastí) používať zaužívaný postup
v STN EN 1991-1-4 NA/Z1 [1], v ktorom odporúčame používať podrobnejšiu a presnejšiu mapu
námrazových oblastí z EN 50341-1 NNA [3]. Prezentovaný postup na základe ekvivalencie jednotlivých námrazových zón však nie je súčasťou žiadneho normového postupu, a preto je vždy na zvážení projektanta, či tento postup použije, resp.
15
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navrhne si vlastný postup výpočtu zaťaženia námrazou. Na záver je vhodné citovať časť kapitoly
1.1 českej verzie normy [2]: Je nesmierne dôležité,
aby sa konštrukcia navrhla aspoň na odhadnutú
hodnotu zaťaženia námrazou, než s námrazou nepočítať. Problematika, či je množstvo námrazy
stanovené presne, je menej dôležitá. Hlavne zaťaženie vetrom môže podstatne narásť ako vplyvom
väčšej exponovanej plochy, tak zväčšeným súčiniteľom aerodynamického odporu. [2]

[10] RECKÝ J.: Skutočné pôsobenie kotveného lana kotevných stožiarov a jeho koncovky, Bratislava 1989, Slovenská Vysoká
Škola Technická Bratislava, Písomný
referát k odbornej skúške
[11] RECKÝ J.: Teoretické a konštrukčné problémy oceľových stožiarov, Bratislava
2010, Písomný referát k dizertačnej
skúške
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Bu ck ling of p or t al f r ame s fr om l ac ed b u iltup m em b e rs
Sway buckling of portal frames in its own plane; simplified procedure for
second order effects; sway and bow imperfections; parametric study.

THE SIMPLIFIED PROCEDURE
The sway buckling of the portal frames with
laced built-up members was discussed in previous
papers [1, 2, 3], where an approximate procedure
was proposed.
The proposed approximate procedure consists
of the transformation of the portal frame with the
laced built-up members (Fig. 1) to the equivalent
frame with the compact cross-sections but with
the same bending rigidities and with the equivalent loading (Fig. 2).
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Fig. 1 –Frame with laced built-up members
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INTRODUCTION
For greater spans, the portal frames from
laced built-up members are frequently being
used in the practice. In the design, the equivalent
column method is mostly being used for the assessment of chords of these frames. The common
approach is using the length of chord between
the lacings nodes in the equivalent column
method as the buckling length. That means the
second order effects with the bow imperfection
between nodes of chord are only taken into account.
The portal frames are susceptible to the sway
buckling. The second order analysis of the sway
imperfect structure should be performed. In such
case the additional sway deformation occurs. If
such portal frame consists of the laced built-up
members the additional sway deformation
causes the additional bending moments of laced
built-up members and therefore the additional
chord normal forces.
If only the equivalent column method with the
buckling length of chords between nodes would
be used, these additional chord normal forces
would be neglected.

Fig. 2 –Equivalent frame- stability analysis
Then the stability analysis could be performed
on the equivalent frame (Fig. 2). Next step is to
find relevant sway buckling mode with related
buckling length. If the stability analysis would be
performed on frame with the laced built-up members: (i) the great number of such buckling modes
would occur when only local curvatures on the individual members' domains (chord and lacings)
would appear and (ii) the buckling lengths of
laced built-up columns relevant to sway buckling
of whole frame would not be possible to obtain.
For the sway buckling mode of equivalent frame
the buckling length of columns can easily be specified.
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In the next step of the approximate procedure
the equivalent laced built-up column (Fig. 3) is defined on the buckling length from the previous
stability analysis. The equivalent laced built-up
column: (i) is simple supported; (ii) have the same
loading and (iii) the same lacings as the laced
built-up column of original portal frame, so the
bending rigidity is also equivalent.

F/2

Lcr/2

Lcr
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Fig. 3 – Equivalent laced built-up column
For such equivalent laced built-up column the
norm procedure according clause 6.4 [4] could be
used. However, still the bow imperfection e0 need
to be determined. The amplitude of the bow imperfection e0 may be derived from the sway imperfection given by the clause 5.3.2 (3) of the
norm [4] for the columns of portal frames. The
conversion between the sway imperfection of the
columns Φ of portal frames and the amplitude of
bow imperfection e0 may be according Fig. 4.
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Fig. 4 – Φ to e0 conversion
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Alternatively, the bow imperfection e0 of the
equivalent laced built-up column may be determined as Lcr/500 value according clause 6.4.1 (1)
of norm [4]. The comparison of the bow imperfections e0 derived from the sway imperfection Φ
(clause 5.3.2 (3) [4]) according Fig. 4 and from
e0=Lcr/500 formulae is included in [3] for one specific frame. Generally, the bow imperfection e0
from Lcr/500 value is greater than from sway imperfection Φ conversion, with the proportion between the two ranges approximately within (1,2)
interval, while the proportion is raising for higher
portal frames and with greater buckling length
factors.
The results of the above briefly described approximate procedure were evaluated and verified
with the finite element analysis softwares (FEA) in
the previous papers [1,2,3], where the deeper information can be found. This approximate procedure is very helpfully used here to produce the
parametrical study without need of use the FEA
commercial software. In this paper only the results of the sway buckling influence calculated by
the approximate procedure will be presented.
PARAMETRIC STUDY
The parametric study is designed to estimate
the sway buckling influence of portal frames with
laced built-up members. The approximate procedure was usefully adopted for generation of the
data of parametric study. Simple supported portal frames like in Fig. 1 were used in the study, but
high and span of the frame were varied in order
to obtain various buckling length factors of columns. It was expected that the most important
parameters of the sway buckling influence will by
the non-dimensional slenderness of chords and
the non-dimensional slenderness of equivalent
laced built-up column. Therefore, the cross-sections of the chords were chosen to be varied in
the study. Also the buckling lengths factors of columns were varied in interval (2, 3). The cross-section types IPE, UPE and CHS, SHS, RHS were used,
while all cross-section sizes from each type were
considered. If a cross-section type has different
major and minor bending rigidities, it was oriented in order to have its major cross-section axis
in the plane of lacings. The following parameters
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was unified for all cross-section cases: the distance between chord centroids was set to 1m; the
chord length between lacings nodes was set to
2.5m; the shear stiffness of the lacings was set to
SV=2.5x105kN. The material was steel with S235
grade.
The utilization of the chord by the equivalent
column method (with the buckling length between lacings nodes) equals to the utilization by
the second order theory analysis with the bow
imperfection (between lacings nodes) only in case
of maximum possible loading which is design
buckling resistance force of chord. However, they
are different for the lower loading level, where
the utilization by the equivalent column method
is greater than the utilization by the second order
theory analysis with bow imperfection which is
actually the true value of utilization of chord.
Therefore for each given cross-section in the parametric study the maximum loading was found to
obtain 100% utilization by the approximate procedure, including the sway buckling influence.
Then the utilization by the equivalent column
method with the buckling length between nodes
of lacings (without the sway buckling influence) is
smaller than 1. For such loading the difference
between the utilization with the sway buckling influence (Uwi =1) and the utilization without the
sway buckling influence (Uwo <1) were obtained.
The resulted differences in utilizations are:
dif = U

−U

(1)

⁄U

The differences between utilizations (with and
without accounting the sway buckling influence)
were explored in dependence on the non-dimension slendernesses proportion:

pr =

λ
λ

.

2A f ⁄N
A f ⁄N

built-up column (corresponding to sway buckling
mode of equivalent frame) and Ncr.ch is critical
force of the chord for local buckling between lacings.
The results of parametric study is summarized
in Figs. 5 and 6. The horizontal axes denote the
non-dimension slendernesses proportion (2). The
vertical axes denote the differences in utilizations
(1) of which the bottom indexes denote the crosssection type and the number represent the buckling length factor (2 or 3).
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where: λ . and λ are the non-dimension slenderness of the equivalent laced built-up column
and of the chord one; Ach is chord cross-section
area; Ncr is critical force of the equivalent laced
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Fig. 5 – The sway buckling influence for CHS,
SHS and RHS profiles
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Fig. 6 – The sway buckling influence for IPE
and UPE profiles
Each point in Figs. 5, 6 represents the difference between utilizations (1) for one given crosssection and for given buckling length factor of
frame's column.
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CONCLUSIONS
The purpose of this paper was to research the
sway buckling influence for portal frames from
laced built-up members for various span-to-high
proportions of frame and various cross-section
types and sizes. For this reason the parametric
study was performed. The simplified procedure
was used here, which was suitable to perform the
great amount of automatic calculations. The differences in utilizations with and without the sway
buckling influence in dependence on proportion
of non-dimensional slendernesses (the equivalent laced column ones to the chord ones) was analyzed. The results of the parametric study are
summarized in Figs. 5 and 6, where the differences in utilizations (1) were written on the vertical axis and the non-dimensional slendernesses
proportions (2) were written on the horizontal
axis. Based on this results it can be generally concluded that with the increase of the non-dimension slenderneses proportion (2) also the sway
buckling influence will increase.
If in praxis the equivalent column method with
the buckling length of chords between lacings
nodes and with the first order internal forces
were used in it (so actually the sway buckling of
frame is neglected) then the presented parametrical study can provide the estimation of the error
caused by the sway buckling omission. For the
proportion (2) close to 1 the error reaches 15%.
For the proportion higher than 1 the error raise
and spreads to interval (10%, 25%), so the sway
buckling influence could not be neglected.
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Deformačné vlastnosti ložísk sú nelineárne závislé od geometrie ložiska, veľkosti a spôsobu zaťaženia.

ÚVOD
Tri základné spôsoby namáhania sú znázornené na obr.1. Zvislé zaťaženie ložiska je vyvolané
vlastnou tiažou nosnej konštrukcie a zaťažením
od dopravy. Vodorovné zaťaženie spôsobujú posuny konštrukcie ročnými obdobiami podmienenými teplotnými zmenami, brzdnými a rozbehovými silami od vozidiel a zaťaženie vetrom. Pootočenie vyvoláva zaťaženie od dopravy.

Obr. 1 – Elastomérové ložisko pri rôznych spôsoboch zaťaženia
ZVISLÉ ZAŤAŽENIE
Deformačné vlastnosti ložiska vo zvislom
smere sú výrazne ovplyvnené prítomnosťou výstužných plechov. Vrstva elastoméru je z obidvoch strán vsadená medzi plechy, ktoré obmedzujú priečnu deformáciu elastoméru a tak aj ložiska ako celku.

Obr. 2 – Namáhanie a deformácia ložiska vo
zvislom smere
Tento efekt je zapríčinený pevným spojením
ocele a elastoméru pri vulkanizácii a vedie
k zmene modulu pružnosti v tlaku elastoméru.
Ten nelineárne rastie so stúpajúcim zaťažením.
Jeho hodnota je pri návrhu veľmi dôležitá, keďže

definuje tuhosť podpery vo zvislom smere a tým
priebeh vnútorných síl nad podperou. Táto skutočnosť sa však vo väčšine prípadov zanedbáva,
keďže sa predpokladá nepružné uloženie nosnej
konštrukcie na podperu.
Výpočet modulu pružnosti v tlaku
Určí sa tlakovou skúškou, ktorá spočíva v meraní stlačenia ložiska od rastúceho zaťaženia. Z
meraní sa vypočítava priemerná hodnota modulu
pružnosti v tlaku Ecs ako pomer rozdielov tlakových napätí (maximálnej hodnoty a 1/3 hodnoty z
maximálneho zaťaženia) a rozdielov pomerných
pretvorení (pri max. zaťažení a 1/3 zaťažení) (2).
Pomerné pretvorenie sa získa z pomeru zvislej výchylky vz a počiatočnej hrúbky ložiska To (1).

𝜀 =

𝑣
𝑇

𝐸 =

(1)
(2)

Skúška namáhania tlakom
Normou predpísaný postup skúšky je vidieť na
obr. č. 3a. Norma odporúča trojstupňový spôsob
zaťažovania, kde sa pri každom stupni dosiahne
maximálna hodnota zvislého zaťaženia Fz,d. Rýchlosť zaťažovania je odporúčaná na 10MPa/min.
Po dosiahnutí maximálneho zaťaženia sa táto
hodnota aplikuje po dobu 1 minúty a následne sa
ložisko znovu rýchlosťou 10MPa/min odľahčí na
nulovú hodnotu. Tento istý cyklus sa zopakuje
hneď po odľahčení ešte raz. Nasleduje 10 minútová pauza bez zaťažovania. Posledným krokom
je stupňovitý spôsob zaťažovania, kedy rýchlosťou 5±0,5 MPa aplikujeme maximálnu hodnotu
zaťaženia Fz,d minimálne v šiestich krokoch.
21
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Druhým spôsobom zaťažovania je takzvaný
prírastkový spôsob (obr.3b). Ten sa vyvinul v posledných rokoch skúmania elastomérových ložísk,
kde výskumy ukázali, že vzhľadom na visko-elastické správanie sa elastoméru je vhodnejší prírastkový spôsob zaťažovania. Zaťaženie sa aplikuje
postupne po krokoch, kedy za každým krokom nasleduje dvojminútová fáza pod konštantným zaťažením až po dosiahnutie maximálnej hodnoty.
Odľahčenie je tiež postupné po krokoch a dvojminútových pauzách medzi jednotlivými krokmi.
Obr.5 – Schéma skúšobného zariadenia a
umiestnenia ložiska

Obr. 3 –Priebeh skúšky v tlaku podľa a) STN
EN 1337-3, b) prírastkovým spôsobom zaťažovania
Skúška sa vykonáva hydraulickým lisom s max.
zvislým zaťažením 1000kN. Skúšobná vzorka sa
umiestni na nepohyblivú časť lisu a pomocou roznášacích platní sa aplikuje zaťaženie. Veľkosť sily
sa zaznamenáva silomerom. Veľkosť stlačenia sa
odčíta pomocou snímačov dráhy umiestnených
vo všetkých štyroch rohoch ložiska a napätia na
výstužných plechoch pomocou tenzometrov,
ktoré sú v ložisku zabudované v procese výroby.

Obr.4 – Výsledná deformácia ložiska zaťaženého zvislým zaťažením- numerický model
22

VODOROVNÉ ZAŤAŽENIE
Pri deformácií ložiska vo vodorovnom smere je
jeho chovanie závislé od šmykovej deformácie
jednotlivých častí ložiska. Z porovnania šmykových tuhostí ocele a elastoméru ~ (80x103MPa :
0,9MPa) je jasné, že celkovú šmykovú tuhosť ložiska bude určovať modul pružnosti v šmyku elastoméru. Maximálna šmyková deformácia α vo vodorovnom smere je závislá na výške a počte vrstiev elastoméru.

Obr. 6 – Namáhanie a deformácia ložiska vo
vodorovnom smere
Výpočet modulu pružnosti v šmyku
Hodnota modulu pružnosti v šmyku sa určí pomocou vzťahu (5), kde hodnoty τs sú šmykové napätia určené podľa vzťahu (3), kde Fx je priečna
sila (posúvajúca) a A je pôdorysná plocha ložiska,
pomerné pretvorenia sú určené podľa vzťahu (4).
Hodnota vx je deformácia vo vodorovnom smere
a Tq je celková hrúbka ložiska. ɛqx2 je pomerné
pretvorenie pri deformácii rovnej 0,58xTq a ɛqx1
pri deformácii 0,27xTq. Namerané hodnoty by
mali spĺňať „dohovorenú hodnotu modulu“, ktorá
bola stanovená na základe testovania pri rôznych
teplotách a dobe starnutia v súlade s metódou,
ktorá je bližšie popísaná v prílohe F normy STN EN
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1337-3 [1]. Pre nominálnu hodnotu teploty 23° ±
2°C je dohovorená hodnota modulu pružnosti v
šmyku 0,9 MPa.

𝜏=

𝐹
𝐴

(3)

𝑣
𝑇

(4)

𝜀 =

𝐺 =

𝜏
𝜀

−𝜏
−𝜀

(5)

Skúška namáhania tlakom + vodorovn. silou
Rozhodujúcim parametrom pri určení šmykovej odolnosti ložiska je modul pružnosti v šmyku.
Na jeho zistenie je odporúčaný nasledovný postup. Dve totožné ložiská sa umiestnia medzi pohyblivú platňu, ktorá nám vyvodí vodorovnú deformáciu rovnú 0,7 – 0,9 násobku celkovej výšky
ložiska. Predpísaný zvislý tlak je 6 MPa a maximálna rýchlosť zaťažovania je 150mm/min. Modul pružnosti v šmyku sa potom vypočíta ako podiel rozdielov šmykových napätí a rozdielov pomerných pretvorení pri deformácii rovnej 0,58
a 0,27 násobku celkovej hrúbky ložiska. Po odľahčení sa tento cyklus znovu zopakuje po 5 minútovej pauze (obr.8).

Obr. 8 – Priebeh skúšky ložiska na šmyk podľa
STN EN 1337-3

Obr.9 – Vodorovná +zvislá deformácia ložiska
z numerického modelu
POOTOČENIE
Schopnosť statického pootočenia ložiska sa určuje prostredníctvom veľkosti vratného momentu, ktorý je definovaný ako moment potrebný na pootočenie ložiska o uhol ±0,003rad.

Obr. 7 – Schéma skúšobného zariadenia a
umiestnenia ložiska
Skúška prebieha v oceľovom ráme, na ktorý sú
prichytené dva hydraulické lisy, ktoré vyvolávajú
zaťaženie v dvoch na seba kolmých smeroch. Veľkosť deformácií sa zachytáva pomocou snímačov
dráhy a napätia pomocou zabudovaných tenzometrov.

Obr. 10 – Namáhanie a deformácia ložiska
vplyvom pootočenia
Výpočet vratného momentu
Veľkosť vratného momentu získaného experimentálne sa vypočíta podľa vzťahu (6), kde sila Fz1
23
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je kladná hodnota zaťaženia, Fz2 je záporná hodnota, pri desiatom cykle na ramene vo vzdialenosti L od stredu ložiska.

𝑀 =

(𝐹 − 𝐹 )
×𝐿
4

(6)

Skúška excentrického zaťaženia
Na túto skúšku sú potrebné dve identické ložiská ľubovoľných rozmerov, umiestnených medzi
rameno páky, ktorým vyvolávame zaťaženie.
Skúška sa uskutočňuje pod zvislým tlakom 7 MPa
a moment sa aplikuje opakovane počas 10.tich
cyklov pri frekvencii nižšej alebo rovnej ako 0,03
Hz.

Obr. 14 – Umiestnenie ložiska v skúšobnom zariadení
ĽUBICA MAGUROVÁ
MARTIN MAGURA
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p r ek onáv a júce

V dnešnej dobe kombinácia vysokopevnostných konštrukčných prvkov
z ocele, lán a membrán v kombinácii s princípom tensegrity konštrukcií nám
ponúka možnosť vytvárať konštrukčne zaujímavé a ľahké nosné sústavy,
ktoré dokážu preklenúť značné rozpätia.

ÚVOD
Požiadavkou modernej architektúry je navrhovať konštrukcie čo najatraktívnejšie s využitím čo
najmodernejších materiálov a stavebných postupov. Niekedy majú tieto konštrukcie až avantgardný tvar.
Pri navrhovaní veľkorozponových konštrukcií
je redukcia vlastnej tiaže nosnej konštrukcie ekonomickou nutnosťou, v niektorých prípadoch dokonca predpokladom realizovateľnosti.
Ako vieme, v posledných desaťročiach sa vyvíjali vysokopevnostné ocele, ktoré sa dajú najefektívnejšie využiť v ťahom namáhaných prvkoch
konštrukcie. Použitím vysokopevnostnej ocele
pre ťahané prvky sa redukuje ich potrebná prierezová plocha, čo pochopiteľne znamená redukciu
vlastnej tiaže konštrukcie. Práve kvôli tejto skutočnosti sa dostávajú do popredia nosné sústavy,
ktoré prenášajú podstatnú časť ich zaťaženia prostredníctvom ťahaných prvkov.
TENSEGRITY KONŠTRUKCIE
Dôležitým míľnikom vo vývoji ľahkých nosných
sústav bol vznik tensegrity systémov. Samotný
pojem „tensegrity“ vytvoril americký architekt a
inžinier Richard Buckminster Fuller zo slov „tension – ťah“ a „integrity – celistvosť“.

Obr. 1 – Schéma základného tensegrity
modulu

Tensegrity systémy sú nosný systémami pozostávajúcimi z priamych prútov, ktoré sú namáhané len osovou silou – len tlakom alebo len ťahom, pričom ťahané prvky vytvárajú kontinuálny
systém, a tlačené prvky vytvárajú nespojitý (resp.
čiastočne spojitý) systém (Obr.1).
Návrh týchto systémov sa podstatne líši od návrhu tradičných nosných sústav. Tuhosť tensegrity konštrukcií vyplýva z vlastných napätí, ktoré
stabilizujú infinitezmiálne mechanizmy. (Stiffness
of tensegrity structures is the result of a selfstress, which stabilises infinitesmial mechanisms)
[1]. Kľúčovým krokom pri ich návrhu je preto určenie optimálnej rovnovážnej konfigurácie –
označovaný aj ako „Form Finding“. Potom nasleduje analýza konštrukcií pri pôsobení vonkajšieho
zaťaženia, pri ktorej je nevyhnutné zvoliť správny
výpočtový postup vystihujúci skutočné, nelineárne správanie týchto systémov.
Napriek tomu, že tensegrity konštrukcie sú
moderné ľahké nosné konštrukcie so zaujímavým
vzhľadom, v súčasnej stavebnej praxi sú relatívne
málo využívané. Uplatnenie vo svojich počiatkoch
našli predovšetkým ako architektonicky zaujímavé skulptúry a veže, ako napr. Snelsonov „Needle Tower” vo Washingtone (Obr.2).
Spojením princípu tensegrity systémov s
membránami vznikli v 80-tych s najväčší rozmach
zaznamenali v 90-tych rokoch Geigerove kupoly.
Využívajú sa na prestrešenie športovísk. Vďaka
využitiu priesvitných membrán, zabezpečujú aj
čiastočné osvetlenie interiéru. V dnešnej dobe sa
stretávame aj s dožívaním týchto konštrukcií a ich
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búraním. Niekoľko príkladov je na nasledujúcich
obrázkoch 3 až 7.

Obr. 5 – Georgia Dome (1992 - 2017)

Obr. 2 – Needle Tower (Kenneth Snelson,
1969) – Washington USA

Obr. 6 – Georgia Dome (1992 - 2017)

Obr. 3 – Tropicana Field, St. Petersburg, Floriada USA (1990) - exteriér

Obr. 7 – Taoyuan Arena (1993) – exteriér

Obr. 4 – Tropicana Field, St. Petersburg,
Floriada USA (1990) - interiér
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ANALÝZA KONŠTRUKČNÉHO SYSTÉMU GEIGEROVEJ KUPOLY
Pomenovanie Geigerova kupola je podľa inžiniera Davida H. Geigera (1935-1989), ktorý navrhol niekoľko konštrukcií tohto typu. Spojil Fullerove tensegrity systémy, do ktorých ako súčasť
nosného systému zakomponoval membrány a dosiahol s tým maximálne rozpätia s minimom vlastnej tiaže konštrukcie. Geigerove lanové kupoly sú
uzavretými systémami, pričom rovnováha vnútorných síl z konštrukcie zastrešenia je zabezpečená reakciami na obvodovom tlačenom prstenci.
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Lanové kupoly sú vhodné najmä na kruhové či
eliptické pôdorysy veľkých rozpätí.
Tieto konštrukcie sú z materiálového hľadiska
heterogénne. Tvorené sú s oceľovými lanami a
ohybovo tuhými oceľovými vzperami. Plášť takejto kupoly tvorí najčastejšie textilná membrána.
Princípom tejto konštrukcie je prenášanie zaťaženia do podpier cez ťahané laná. Kupolovitý
tvar je vytvorený pomocou predopnutých lanových prstencov na ktoré sa tlačené vzpery. Vrcholové laná (Ridge Cables) sú usporiadané radiálne
a uložené na horný okraj tlačenej zvislice. Toto
nezávislé pôsobenie je možné, lebo vrcholové
laná sú vystužené predopnutou membránou,
ktorá vytvára aj strešný plášť. Membrány sú predopnuté pomocou údolnicových lán (Valley Cables). Prstence sú usporiadané tak, že prstenec
bližšie ku stredu je zavesený cez diagonálne laná
(Diagonal Cables) do nižšie položeného vonkajšieho prstenca. (obr. 8).

Obr. 8 – Schéma a pomenovanie prvkov
Geigerovej kupoly
Predopnutie prstenca musí dosiahnuť takú
hodnotu, aby v žiadnom lanovom prvku nemohol
vzniknúť tlak ani pri maximálnom návrhovom zaťažení, lebo laná nie sú schopné prenášať tlakové
účinky. (obr.9, obr. 10)

Obr. 9 – Vnútorné sily na neprepätej
konštrukcii
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Obr. 10 – Vnútorné sily na predpätej konštrukcii
Pri kupolách do rozponu 120m je vhodné navrhovať dva prstence, pri väčších rozponoch tri.
Najväčší vplyv na celú konštrukciu zastrešenia má
uhol sklonu diagonál a vonkajší prstenec. Čím je
sklon diagonál strmší, tým je potrebná menšia
predpínacia sila, aby konštrukcia bola dostatočne
aktivovaná na prenášanie vonkajších zaťažení. Pri
strmšom uhle diagonál je konštrukcia tuhšia a vykazuje aj menšie deformácie.
INÉ VYUŽITIE TENSEGRITY KONŠTRUKCIÍ NA PREKONANIE VEĽKÝCH ROZPÄTÍ [3,4]
Na princípe tensegrity bola v októbri 2009
otvorená lávka pre peších a cyklistov ponad rieku
Brisbane v meste Brisbane, Queensland – Austrália. Most nesie meno Kurilpa Bridge.
Zatiaľ čo geometria mosta je neformálna, laná
(v ťahu) a rúry (v tlaku) sú usporiadané so štrukturálnym rytmom. To poskytuje odolnosť konštrukcii, ktorá denne prenáša zaťaženia od tisícov
chodcov a cyklistov.
Na moste sa nachádzajú dve veľké vyhliadkové
a relaxačné platformy, dve oddychové zóny. Severná strana sa vznáša nad rýchlostnou cestou,
zatiaľ čo južná strana pláva po brehu rieky a špirálovito prechádza do novej Galérie moderného
umenia.
Celková dĺžka mosta je 430m so šírkou 6,5m.
Hlavné pole má rozpon 128m a bočné polia 58
a 45m. Zvyšnú dĺžku tvoria nájazdy. Na stavbu
bolo použitých približne 7 kilometrov vysokopevnostných lán Hrúbka samotnej železobetónovej
mostovky je menej ako 1 meter.
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Obr. 11 – Kurilpa Bridge (2009)
Stĺpy (vzpery) nad betónovými podperami v
rieke majú dĺžku do 30m a sú z rúr priemeru 610
– 950mm.
Vzpery v poliach sú z rúr dlhých maximálne
23m s priemermi 457 – 508mm.
Hlavné laná majú priemer s 30 – 80mm a podružnejšie stabilizačné laná majú priemer 19 –
32mm.
Kurilpa Bridge, ktorý posúva hranice inžinierstva a tvorivosti spolu so spojením inteligentného
systému osvetlenia, ktorý mesto oživuje a obohacuje.
Kurilpa Bridge je jedným z prvých rozsiahlych
solárnych mostov na svete so 84 fotovoltaickými
panelmi.
Panely dodávajú medzi 75% a 100% výkonu
potrebného na osvetlenie, pričom prebytočná
elektrina sa odovzdáva do verejnej elektrickej
siete. Použitím LED svietidiel sa minimalizuje potreba elektrickej energie a znižujú sa náklady na
údržbu.
ZÁVER
V príspevku je stručne zhrnutí vývoj ľahkých
nosných tenesegrity sústav. Vysvetľuje princíp
fungovania tensegrity systémov, ktoré sú v súčasnej stavebnej praxi napriek ich výhodám málo
rozšírené. Uplatnenie našli predovšetkým ako zaujímavé skulptúry a veže. Po ich spojení s inými
konštrukčnými prvkami ako sú membrány sa
uplatnili aj ako
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lanové dómy. Medzi najzaujímavejšie realizácie lanových kupol patria Geigerove lanové kupoly.
Dôležitým cieľom článku je poukázať na ďalší
potenciál možného využitia tensegrity systémov
v stavebníctve - presnejšie v mostnom staviteľstve.
MARTIN MAGURA
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Vy už iti e s ku toč ného p r ac ov néh o d iag r amu
oc ele p r e koneč nop rv k ov é s im ulácie
Počítačové simulácie vyžadujú vhodné vstupné údaje, vďaka ktorým je
možné sa v konečnoprvkových softvéroch priblížiť k výsledkom získaných
z experimentov. Tie sú často ovplyvnené viacerými parametrami.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY
V súčasnosti s rastúcou náročnosťou simulácií
v stavebníctve rastie aj požiadavka na vhodné
vstupné parametre výpočtov. Konkrétne v prípade oceľových konštrukcií je problematické
správne vystihnúť plastické správanie. V bežnej
praxi je často postačujúce použiť ako materiálovú
charakteristiku bilineárny pracovný diagram
ocele, no za účelom porovnania výsledkov experimentov so simuláciami je vhodné použiť inžiniersky pracovný diagram ocele, ľahko získaný z ťahovej skúšky.

a je potrebné zvoliť inú metódu, napríklad iteratívnu metódu založenú na postupnom určovaní
priebehu skutočného pracovného diagramu oblasti vytvárania krčku.
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Vo všeobecnosti je výsledkom ťahovej skúšky
krivka vyjadrujúca vzťah medzi napätím a predĺžením, podobná pracovnému diagramu ocele. Na
to, aby sa z nej získal pracovný diagram, je potrebné predĺženie prepočítať na pomerné pretvo-

Obr. 1 – Inžiniersky (vľavo) a skutočný (vpravo) pracovný diagram ocele
V konečnoprvkových softvéroch (napr. ANSYS)
je potrebné ako materiálový parameter použiť
skutočný pracovný diagram ocele. Ten je možné
získať konverziou z inžinierskeho pracovného diagramu pomocou logaritmických rovníc. Avšak
táto metóda sa dá použiť len na časť pracovného
diagramu, kde sú pomerné pretvorenia konštantné na meranej dĺžke (od počiatku po medzu
pevnosti). Problémom môže byť zvyšná časť diagramu, kedy sa vytvára zúženie prierezu, tzv. krčok. Vzhľadom na vyššie uvedené predpoklady sa
logaritmické rovnice v tejto oblasti využiť nedajú

renie pomocou meranej dĺžky závislej od typu
vzorky a prierezovej plochy. Je dôležité spomenúť, že celý inžiniersky pracovný diagram ocele je
vztiahnutý na neporušený počiatočný stav skúšobnej vzorky a to je hlavný dôvod, prečo inžiniersky pracovný diagram ocele nie je možné použiť
v konečnoprvkových simuláciách.
Avšak kvôli tomu, že pri simulácii sa tvar
vzorky pri namáhaní deformuje, je potrebné konvertovať inžiniersky pracovný diagram ocele na
skutočný, kde je deformácia vzorky v korelácii
s predchádzajúcimi deformáciami. Dôsledok použitia inžinierskeho pracovného diagramu je
29
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značná chyba vo výpočte, ktorá sa prejaví v celej
plastickej oblasti diagramu.
Ako už bolo uvedené, pomocou logaritmických rovníc je možné konvertovať inžiniersky diagram na skutočný a tieto môžu byť použité na širokej oblasti diagramu – od začiatku po medzu
pevnosti. Následne je nutné použiť inú metódu na
zvyšnú časť diagramu z dôvodu vzniku krčku na
skúšobnej vzorke. Skutočné pretvorenie je charakterizované podielom prírastku pretvorenia
a aktuálnej dĺžky (1) a skutočné napätie sa dá vypočítať ako podiel osovej sily a aktuálnej plochy
prierezu skúšobnej vzorky (2)[1].
𝜀 =

𝜎 =

1
𝑑𝑙 = 𝑙𝑛(1 + 𝜀 )
𝐿
𝑃
𝑃𝐿
𝐿
=
=𝜎
= 𝜎 (𝜀 + 1)
𝐴 𝐴 𝐿
𝐿

(1)
(2)

Jednou z možností je použitie iteratívnej metódy v konečnoprvkovom softvéri (napr. ANSYS)
kde je skúšobná vzorka namodelovaná. Cieľom
metódy je postupne určovať priebeh diagramu
v časti, kde sa tvorí krčok až po porušenie vzorky.
Procedúra metódy je nasledovná: zvýšenie zaťaženia zavedením väčšieho premiestnenia ako mal
posledný počítaný bod, následné upravenie
sklonu skutočného diagramu ocele tak, aby boli
dosiahnuté dostatočne presné hodnoty napätia
v inžinierskom diagrame pri príslušnom pomernom pretvorení. Tento proces sa opakuje až do
porušenia vzorky, čím sa získa kompletný skutočný diagram ocele, ktorý sa následne použije
ako vstupný parameter do konečnoprvkových simulácii[1].
MODEL A OVPLYVŇUJÚCE PARAMETRE
Za účelom vytvorenia skutočného diagramu
ocele bola vytvorená vzorka ocele X60 (podľa API
5L) obdĺžnikového prierezu, s geometriou uvedenou na obrázku 2 a v tabuľke 1. Vo vyšrafovaných
oblastiach modelu bola zabránená deformácia
v smere osi z a v ľavej vyšrafovanej oblasti taktiež
v osi x. Zaťaženie vo forme posunutia bolo aplikované v pravej šrafovanej oblasti.
Následne v skúšobnom zariadení bola vzorka
podrobená ťahovej skúške, výsledkom ktorej bola
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krivka závislosti napätia a predĺženia, ktorá sa pomocou meranej dĺžky [2] prepočítala na pomerné
pretvorenie. Malé nepresnosti boli vyhľadené
a výsledkom bol inžiniersky pracovný diagram
ocele.

Obr. 2 – Geometria skúšobnej vzorky
Cieľom práce bolo aj zhodnotiť, aký vplyv na
skutočný diagram majú veľkosť a typ (lineárny
alebo kvadratický) konečných prvkov. Malé prvky
vedia zvýšiť presnosť výsledku, no majú negatívny
vplyv na výpočtový čas. Lineárne prvky sa vyznačujú vhodným pomerom presnosti a výpočtového
času, kým kvadratické prvky zvyšujú výpočtový
čas a pri porovnateľnom delení lineárnych konečných prvkov je výsledok menej presný.
Tab. 1 – Rozmery skúšobnej vzorky

[mm]
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A

B

50

61

C

L

G

W

R

T

175 300 131,3 36 12,5 15

Skúšobná vzorka bola namodelovaná v programe ANSYS v súlade s horeuvedenou geometriou. Boli vytvorené štyri modely – tri s lineárnymi
elementami, každý s inou veľkosťou konečných
prvkov (1mm; 1,5mm; 2mm) a jeden s kvadratickými elementami veľkosti 1,5mm.
Kvôli dosiahnutiu nielen medze pevnosti, ale aj
porušenia spolu so skutočnosťou, že NewtonRaphsonov algoritmus neakceptuje klesajúcu
vetvu pracovného diagramu bolo potrebné
vzorku zaťažovať deformáciou.
V prvom rade bolo potrebné preukázať, že
správnym materiálovým parametrom pre konečnoprvkové modelovanie je skutočný pracovný
diagram ocele, preto za účelom porovnania boli
vytvorené 2 simulácie – jedna s materiálovým parametrom s inžinierskym diagramom (získaným
z ťahovej skúšky) a druhá so skutočným diagramom (prepočítaným pomocou logaritmických
rovníc). Vzorky boli zaťažované po predpokladanú
medzu pevnosti (dosiahnutú pri Dx=12,4mm)
a bol sledovaný vývoj plastických deformácií.
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Obr. 3 – Porovnanie materiálových parametrov

Obr. 4 – Porovnanie diagramov získaných ťahovou skúškou a iteratívnou metódou (vľavo), porovnanie
diagramov pre jednotlivé typy a veľkosti konečných prvkov (vpravo)
Dx=5 mm

Dx =7,5 mm

Dx =10 mm

Dx =12,4 mm

Obr. 5 – Vývoj plastických pretvorení pri inžinierskom diagrame ocele
Dx =5 mm

Dx =10 mm

Dx =7,5 mm

Dx =12,4 mm

Obr. 6 – Vývoj plastických pretvorení pri skutočnom diagrame ocele
31
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Výsledky preukázali, že použitím skutočného
diagramu ocele je možné s vysokou presnosťou
dosiahnuť medzu pevnosti (obr.3) a plastické deformácie sú konštantné na meranej dĺžke (obr.6).
V prípade použitia inžinierskeho diagramu ocele
ako materiálového parametra, nielen že nie je
možné dosiahnuť predpokladanú medzu pevnosti
(obr.3), ale aj plastické deformácie nie sú konštantné na meranej dĺžke (vzniká krčok)(obr.5)
a ich veľkosť je viac ako 6-násobná v porovnaní
s predchádzajúcou simuláciou (obr.3).
V druhej časti bol výskum zameraný na vplyv
parametrov konečných prvkov pri vytváraní krčku
pri použití skutočného diagramu ocele. Je dôležité
uviesť, že pri každej zmene veľkosti konečného
prvku treba vytvoriť nový skutočný diagram
ocele. Boli vytvorené štyri modely s vyššie uvedenými parametrami konečných prvkov. Pri porovnaní jednotlivých skutočných diagramov získaných analýzou je zrejmé, že so zmenšujúcou sa
veľkosťou prvkov rastie napätie a pomerné pretvorenie v diagrame, rovnako ako aj sklon samotnej krivky diagramu (obr.4). V poslednej zo štyroch simulácii boli použité kvadratické elementy.
Nakoľko v tejto simulácii bol najväčší počet uzlov
prvkov (ale nie najväčší počet prvkov), celá tvorba
skutočného diagramu trvala najdlhší čas. Hodnoty
napätia a pomerného pretvorenia v porovnaní
s rovnako veľkými lineárnymi elementami sú vyššie, no rozdiel je malý a krivky sú podobné.
ZÁVER
Cieľom výskumu bolo preukázať, že v konečnoprvkovej analýze je použitie skutočného diagramu ocele správnym riešením. Prípadné použitie inžinierskeho diagramu je nesprávne, NewtonRaphsonov algoritmus má problém s jeho klesajúcou vetvou a generuje chybné výsledky. Inžiniersky diagram je však možné pretransformovať na
skutočný diagram pomocou logaritmických vzorcov a napr. iteračnej metódy (v prípade použitia
konečnoprvkových softvérov).
Veľkosť a typ konečných prvkov sú parametre
s veľkým vplyvom na výsledok simulácie. So zvyšujúcou sa hustotou siete a s použitím kvadratických elementov, rastie aj výpočtový čas. Z praktického hľadiska je však pre každú veľkosť a typ
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konečného prvku pred simuláciou nutné vytvoriť
nový skutočný diagram ocele.

Obr. 7 – Vzorka tesne pred porušením
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S anác ia j azd ia rne v T op oľ č ia nkac h
V príspevku je predstavená sanácia strešnej konštrukcie jazdiarne - národnej
kultúrnej pamiatky. Jestvujúca kombinovaná oceľovo-drevená nosná konštrukcia vykazovala viditeľné a neprimerane veľké vodorovné priehyby, pričom vytláčala štítovú stenu objektu.
V rámci sanácie bola vykonaná diagnostika konštrukcie, statický výpočet pôvodného a nového stavu a návrh sanačných opatrení v streche a tiež v štítových stenách.

ÚVOD
Jazdiareň a koniareň Národného žrebčína v Topoľčiankach je zaradená medzi národné kultúrne
pamiatky. Viac ako 100-ročný objekt je stále
skvostom celého areálu žrebčína.
Objekt bol v minulosti opravovaný, opravy sa
týkali najmä fasádnych konštrukcií. V minulosti
bola vymenená aj krytina a podhľad strechy. V
roku 2010 boli spozorované trhliny v štítových
stenách, ktoré nasvedčovali o namáhaní štítových
stien vodorovnými silami zapríčinenými posunom
strešnej konštrukcie. Tieto sily následne namáhajú štítové steny ohybom.
Po predbežnej diagnostickej prehliadke v roku
2016 sa pristúpilo v roku 2017 k sanácii nosnej
konštrukcie strechy a západnej štítovej steny.

šírku 20,0 m a svetlú dĺžku 40,2 m. Z oboch pozdĺžnych strán objektu sú postavené stajne.
Strešná konštrukcia je osadená na štítové murované steny a na bočné steny - obr. 1 a 2. Výška
odkvapu je 7,90 m, výška v hrebeni strechy je
15,85 m.
Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria kombinované
oceľovo-drevené väzníky v priečnych vzdialenostiach cca 3,6 m (vzdialenosti nie sú rovnaké, sú
prispôsobené vikierom). Na väzníkoch sú pripojené drevené väznice, ďalej krokvy a latovanie. Na
latovaní je položená keramická krytina, bobrovka.
Väzníky majú horný pás z reziva, vzpery sú liatinové, diagonály a tiahlo väzníka je z oceľových
plných kruhových prierezov. Väzníky sú rovinné, v
konštrukcii sa nenachádza žiadne vystužovadlo.

Obr. 1 – Bočný pohľad

Obr. 2 – Západná štítová stena

JAZDIAREŇ - NOSNÁ KONŠTRUKCIA STRECHY
Objekt jazdiarne je rozdelený na jazdiareň,
stajne a predsieň. Predmetom projektu sanácie je
strecha jazdiarne. Pôdorys jazdiarne má svetlú

PORUCHY STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
Boli identifikované tieto poruchy strešnej konštrukcie:
- posun celej strechy smerom k západnej štítovej stene,
33
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- nadmerný priehyb horného pása v miestach
jeho nastavovania - v dvoch väzníkoch,
- roztláčanie bočných stien v oblasti prvého vikiera,
- naklonenie západnej štítovej steny, na ktorú
sú uložené väznice.

Obr. 3 – Strecha jazdiarne
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tlačeného horného pása v rovine strechy a zároveň zabezpečuje prenos horizontálnych síl do
bočných stien. Súčasná konštrukcia žiadne vystužovadlo nemá. Podhľadový drevený obklad a latovanie pod krytinou sú kladené rovnobežne, takže
prispievajú do tuhosti strešnej roviny veľmi málo
alebo vôbec.
Z tohto dôvodu navrhujeme montáž troch
priečnych strešných vystužovadiel.
NADMERNÝ PRIEHYB HORNÉHO PÁSA V MIESTACH JEHO NADSTAVOVANIA
Dva väzníky majú horný pás nadstavovaný pomocou vodorovného polovičného preplátovania.
Tento prípoj bol pravdepodobne zhotovený úplne
presne. Pri účinku pomerne veľkej osovej sily v
páse sa prípoj deformoval, čím nastal aj priehyb
horného pása v tomto uzle.
Z tohto dôvodu navrhujeme zosilnenie horného pása dvoch väzníkov drevenými príložkami.

Obr. 4 – Detail väzníka pri podpere

ROZTLÁČANIE BOČNÝCH STIEN V OBLASTI PRVÉHO VIKIERA
Deformácia väzníkov s nastaveným horným
pásom sa prejavila aj vodorovným zaťažením bočných stien. Objekt nemá stužujúci železobetónový veniec ani v oblasti bočných stien ani v oblasti štítových stien.

Obr. 5 – Detail zosilnenia väzníka

Obr. 6 – Posun hrebeňa strechy, väzníky nie

POSUN STRECHY
Väzníky najmä v západnej časti strechy nemajú
zvislú polohu - hrebeň strechy je výrazne posunutý smerom k štítovej stene.
Strešná konštrukcia pozostávajúca zo vzájomne na seba kolmých prvkov pripájaných kĺbovo (väzník a väznice) musí byť vystužená v rovine strechy. Vystužovadlo skracuje vzpernú dĺžku

Aby boli účinky vodorovných reakcií väzníkov
na bočné murivo minimalizované, sú navrhnuté v
úrovni uloženia väzníkov oceľové ťahadlá, ktoré
budú účinné pri priťažení konštrukcie snehom.
Pôsobenie horizontálnych síl od stáleho zaťaženia
na bočné steny ostáva v súčasnom stave.

sú v zvislej polohe
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NAKLONENIE ZÁPADNEJ ŠTÍTOVEJ STENY
Západná štítová stena je vo svojom vrchole vo
výške +16,05 m odklonená zo zvislej roviny o cca
300 mm. Je pravdepodobné, že odklonenie steny
je spôsobené horizontálnymi účinkami nevystuženej strešnej konštrukcie. Podľa statického výpočtu je stena stále v stabilnej polohe, avšak zaistenie tejto polohy je nutné. Stena bude vystužená
podomietkovými oceľovými výstužnými prvkami.

Obr. 7 – Naklonenie štítovej steny von z objektu

STATICKÝ VÝPOČET A SANÁCIA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
Po "zoznámení sa" s objektom a s funkciami
jednotlivých nosných prvkov sme prikročili k analýze príčin vzniku nadmerných deformácií a porúch. Konštrukcia sa overuje najprv jedno-
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duchými rovinnými neskôr zložitými priestorovými modelmi. Až keď boli zodpovedané všetky
otázky pôsobenia konštrukcie, bolo možné pristúpiť k návrhu zosilnenia. Pri statickom výpočte zosilnenia treba odseparovať zaťaženia, ktoré na
konštrukciu už pôsobia a zaťaženia, ktoré budú
preberať nové prvky. V prípade konštrukcie s ťahadlami sa často využívajú nelineárne výpočty,
ktoré eliminujú vznik tlakových síl v ťahadlách.
Vložením nových hlavných ťahadiel sa zmenšili ťahové sily v pôvodných ťahadlách a statické pôsobenie pôvodných prvkov. Predpínanie nových ťahadiel bolo potrebné nastaviť tak, aby sa nezmenili funkcie a pôsobenia pôvodných prvkov. Funkciou nových ťahadiel je hlavne eliminovať vodorovné deformácie priečnych väzieb a zmenšenie
vnútorných síl vo väzbách.
Okrem ťahadiel hlavných väzieb sa dopĺňali
strešné vystužovadlá v troch pozíciách strechy.
Ich funkcia je nielen prenos síl od vetra ale aj stabilizácia tlačených prvkov a zabezpečenie tuhej
strešnej roviny. Aj v tomto prípade sa zvolil systém ťahaných diagonál a tlačených rozpier.
Návrh prípojov nových prvkov na existujúce
konštrukcie je v prípade pamiatkovo chránených
objektov obzvlášť náročný a "citlivý" proces. Použitie novodobých spojovacích prostriedkov na historickej konštrukcii treba vyhotoviť tak, aby bol čo
najmenej narušený pôvodný charakter stavby.

Obr. 8 – Priečna väzba strešnej konštrukcie s doplneným novým ťahadlom
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POSUN STRECHY
V rovine horných pásov väzníkov boli namontované tri priečne strešné vystužovadlá. Diagonály sú pripájané v uzloch priehradových väzníkov. Diagonály môžu byť zložené z dvoch kusov s
vloženým predpínacím medzikusom alebo môžu
byť zhotovené z jedného kusa, pričom predpínanie resp. aktivovanie diagonál sa môže urobiť dotiahnutím diagonály momentovým kľúčom. Diagonály sú kotvené na podložky z dubového dreva.
Vzpery sú pripojené oceľovými T-spojkami a
samoreznými kolíkmi do horného pása väzníkov.
Aktivovanie diagonál je možné urobiť až po
montáži vzpier.
ZOSILNENIE PRÍPOJA HORNÉHO PÁSA V MIESTE
NASTAVENIA
Zosilnenie je navrhnuté obojstrannými drevenými príložkami, ktoré sú pripojené na horný pás
oceľovými svorníkmi resp. kolíkmi.
ZMENŠENIE HORIZONTÁLNEHO ZAŤAŽENIA
BOČNÝCH STIEN
Väzníky boli zosilnené spodným horizontálnym oceľovým ťahadlom. Ťahadlo bude zabraňovať priťaženiu bočných stien od zaťaženia snehom, takže vodorovné zaťaženie bočných stien v
mieste uloženia väzníkov ostane v súčasnom
stave - iba od účinkov stáleho zaťaženia.

špeciálnej lepiacej malty. Po vyzretí malty bude
stena opätovne omietnutá a namaľovaná.
ZÁVER
Sanácia nosnej konštrukcie objektu jazdiarne
pozostávala zo sanácie strešnej konštrukcie a zo
sanácie štítovej steny.
Po ukončení sanačných prác odporúčame pravidelnú prehliadku (minimálne raz ročne) nosnej
konštrukcie autorizovanou osobou a sledovanie
štítovej steny pomocou sadrových terčov.
Pri prieskume a prípadnej sanácii nosných
konštrukcií je nutná spolupráca odborníkov, ktorí
posudzujú mieru poškodenia samotného materiálu a odborníkov, ktorí poznajú funkciu jednotlivých prvkov konštrukcie a odborníkov, ktorý vedia sanáciu zodpovedne zhotoviť.
Každému majiteľovi objektov s oceľovou a drevenou konštrukciou odporúčame, aby do plánu
údržby objektu zahrnul pravidelné prehliadky.
JAROSLAV SANDANUS
KRISTIÁN SÓGEL

Literatúra a použité zdroje:
[1] Sandanus, J. - Sógel, K.: Jazdiareň - sanácia
nosnej konštrukcie strechy a štítovej
steny, areál NŽ Topoľčianky, evid. č.
16069, 2016
[2] Kohút, V.: Uplatňovanie zásad pamiatkovej starostlivosti v oblasti nosných
konštrukcií.

Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (*1965)
Obr. 9 – Detail prípoja ťahadla - zrealizované
ZÁPADNÁ ŠTÍTOVÁ STENA
Západná štítová stena bola z vnútornej strany
jazdiarne vystužená oceľovými prútmi priemeru
12 mm z ocele R10505, ktoré sú osadené do pripravených drážok v murive. Spojenie výstužných
prvkov a muriva je realizované prostredníctvom
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Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Pôsobí ako docent na Katedre kovových a drevených konštrukcií. Je autorizovaným inžinierom SKSI pre statiku stavieb.

Doc. Ing. Kristián Sógel, PhD. (*1979)
Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Autorizovaným inžinier SKSI pre statiku stavieb.
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Dia g nos ti k a nos nej k onš tr uk c ie k otla E 50 1 A
Na základe dohody bola vykonaná predbežná diagnostická prehliadka telesa
kotla, podrobná diagnostická prehliadka nosného roštu výparníka a návrh zosilnenia konštrukcie nosného roštu výparníka na kotli E501 A v spoločnosti
Duslo Šaľa, a.s.

ÚVOD
Statické posúdenie a návrh riešenia technického stavu nosnej konštrukcie kotla E501A bolo
vypracované na základe výzvy objednávateľa na
základe čiastkových výsledkov internej prevádzkovej kontroly. Z výsledkov vyplýva, že časti nosnej konštrukcie kotla sú poškodené koróziou, pretože boli namerané výrazné korózne úbytky. Pri
kontrole sa jednalo o dostupné prvky nosného
roštu výparníka, ktoré sa nachádzajú na strešnej
konštrukcii samotného kotla. Technický stav
iných častí pravdepodobne nebol revíznym technikom kontrolovaný, pretože konštrukcia je
opláštená a pre revíziu alebo obhliadku bežne nedostupná.
V rámci diagnostickej prehliadky konštrukcie
bola autormi článku vykonaná vizuálna kontrola
telesa kotla a nosného roštu výparníka nachádzajúceho sa na strešnej konštrukcii kotla. Obhliadka
bola vykonaná z bežne dostupných komunikačných prvkov (revízne lávky, schodiská, rebríky a
pod.) a tiež z pripraveného dočasného lešenia.
Vykonali sa merania na vybraných a sprístupnených miestach konštrukcie (korózne úbytky,
kontrolné merania rozmerov nosných prvkov a
pod.). Diagnostická prehliadka bola zrealizovaná
za účelom posúdenia technického stavu jestvujúcej konštrukcie a doplnenia potrebných podkladov pre účely prípadnej statickej analýzy.
Stupeň a podrobnosť diagnostickej prehliadky
možno pre jednotlivé časti konštrukcie klasifikovať ako predbežná vstupná diagnostika (nosná
konštrukcia telesa kotla) a podrobná diagnostika
pred plánovanou rekonštrukciou (nosný rošt výparníka).
Na základe výsledkov diagnostickej prehliadky, vykonaných meraní, porovnaním s

údajmi uvedenými v poskytnutej dokumentácii a
následnou statickou analýzou vybranej časti konštrukcie boli navrhnuté opatrenia pre ďalšiu prevádzku a údržbu konštrukcie, resp. bol navrhnutý
súbor technických opatrení na zabezpečenie jej
spoľahlivosti a bezpečnosti.
ANALÝZA POSKYTNUTÝCH PODKLADOV
Ku nosnej konštrukcii kotla E501 A objednávateľ poskytol neúplné časti pôvodnej projektovej
dokumentácie. Na základe vykonanej obhliadky a
poskytnutých podkladov je však možné konštatovať, že konštrukcia je pravdepodobne zrealizovaná s určitými odchýlkami oproti poskytnutej
projektovej dokumentácii.
Zaťažovacie údaje, týkajúce sa prevádzky
a/alebo technologického vybavenia kotla (hmotnosť, zaťaženie prvkov, prevádzkový a teplotný
režim, a pod.) objednávateľ neposkytol.
HODNOTENIE PORÚCH NOSNEJ KONŠTRUKCIE
Technický stav kontrolovaných konštrukcií a
typy nájdených porúch boli v rámci vykonanej
diagnostickej prehliadky posudzované z pohľadu
týchto kritérií:
 celistvosť a tvarová kompaktnosť (poškodenia,
trhliny, deformácie, imperfekcie a pod.),
 kompletnosť a úplnosť (chýbajúce súčasti konštrukcie a chýbajúce spájacie prostriedky),
 korózia a technický stav povrchovej úpravy
(náterový systém a pod.).
Podľa závažnosti poruchy je výsledný technický stav konštrukcií klasifikovaný stupňom poruchy:

37

01/2019

structures.sk

0 Bez poruchy,
1 Porucha neovplyvňuje prevádzkyschopnosť
ani spoľahlivosť konštrukcie, ale znižuje životnosť konštrukcie.
2 Porucha ovplyvňuje prevádzkyschopnosť
a/alebo ovplyvňuje spoľahlivosť konštrukcie v
budúcnosti.
3 Porucha lokálne ovplyvňuje spoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcie.
4 Porucha ovplyvňuje spoľahlivosť a bezpečnosť
konštrukcie ako celku

zváraných C-profilov výšky 500mm. Primárny rošt
tvorí nosnú konštrukciu pre sekundárne nosníky
závesov telesa výparníka. Nosníky závesov sú tvorené dvojicou valcovaných U-profilov s výškou
140mm. Teleso výparníka je na sekundárne nosníky vyvesené vo viacerých bodoch cez oceľové
závesy z pásovej ocele. Tvar nosnej konštrukcie
ilustrujú obr. 1 a 2.

V rámci diagnostickej prehliadky boli vybrané
charakteristické miesta rámu, na ktorých bol vizuálne skontrolovaný stav nosných prvkov a bola
premeraná geometria nosných prvkov. Geometria prierezov bola porovnaná s poskytnutou výkresovou dokumentáciu, aby sa overila zhoda,
resp. odchýlky medzi jestvujúcou konštrukciou a
projektovaným technickým riešením.
Vo vybraných miestach boli ultrazvukovým
meracím prístrojom merané hrúbky častí vybraných oceľových prvkov. Meranie na telese kotla
bolo vykonané lokálne po odstránení častí opláštenia a tepelnej izolácie na vytipovaných pozíciách. Meranie prvkov nosného roštu výparníka v
úrovni strešnej konštrukcie bolo vykonané po odstránení plechového prekrytia.
POPIS KONŠTRUKCIE
Na základe dostupných podkladov je možné
predpokladať, že nosná oceľová konštrukcia kotla
je priestorový rám pôdorysných rozmerov 3,7m x
4,9m v spodnej časti a pôdorysných rozmerov
3,7m x7,3m v hornej časti. Celková výška konštrukcie je 11,7m.
Teleso kotla (nosný rám) je uložené na priestorovú oceľovú konštrukciu kotvenú na samostatné základové konštrukcie a pozostáva z prútových prvkov - vertikálne orientovaných stĺpov a
horizontálnych priečnikov, ktoré sú podľa polohy
v konštrukcii zhotovené z valcovaných a/alebo
zváraných profilov. Priestorová tuhosť rámovej
konštrukcie a nosná časť opláštenia je zabezpečená oceľovým plechom hrúbky 6mm.
V úrovni strešnej konštrukcie na kóte +11,2m
je osadený primárny nosný rošt výparníka, ktorý
je vytvorený sústavou valcovaných I-profilov a
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Obr. 1 – Pohľad na kotol spredu
Nosné prvky rámu sú prevažne spájané zvarovými spojmi, prípoje závesov výparníka na sekundárny rošt sú riešené ako skrutkové spoje. Podľa
výkresovej dokumentácie nemá rám diagonálne
výstužné prvky.
Vonkajšie opláštenie telesa kotla je realizované tvarovaným hliníkovým plechom a minerálnou tepelnou izoláciou. Prekrytie kotla v úrovni
nad nosným roštom výparníka je riešené hladkým
oceľovým plechom hrúbky cca. 6mm bez tepelnej
izolácie a opláštenia. Tepelnú ochranu oceľových
častí z vnútornej strany kotla zabezpečuje šamotová obmurovka (obklad) bližšie nešpecifikovanej
hrúbky a konštrukčného vyhotovenia.
Súčasťou technologického vybavenia telesa
kotla sú komunikačné lávky a oceľové rebríky.

structures.sk

Ako protikorózna ochrana prístupných oceľových
konštrukcií je použitý náter.

Obr. 2 – Pohľad na kotol spredu s vyznačením
meraných miest
VÝSLEDKY PREHLIADKY
Pri diagnostickej prehliadke konštrukcie kotla
E501 A a nosného roštu výparníka boli odhalené
poruchy konštrukcie súvisiace predovšetkým s
poškodením oceľových častí koróziou. Podľa polohy a typu prvkov sa jednalo o rôzne štádiá a
formy korozívneho poškodenia (povrchová korózia, hĺbková až totálna korózia).
V mieste vykonaných kontrolných sond na telese kotla bola vo väčšine prípadov nájdená iba
povrchová alebo mierna korózia, avšak v mieste
uloženia telesa kotla na podpernú konštrukciu na
úrovni +3,0m sa pri oboch kontrolných sondách
objavila aj výrazná hĺbková až totálna korózia.
Táto sa nachádza na časti presahu plechového
opláštenia telesa kotla a vyznačovala sa rozvrstvením a/alebo totálnou degradáciou pôvodného
oceľového materiálu. Priľahlé časti nosných oceľových stĺpov sú však podľa výsledkov merania ultrazvukovým meračom hrúbky poškodené len
mierne, pretože boli namerané zanedbateľné korozívne úbytky.
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Pri podrobnej diagnostickej prehliadke nosného roštu výparníka bola na sekundárnych priečnikoch 2xU140 nájdená výrazná jamková korózia
a boli namerané korozívne úbytky cca. 3-4mm.
Rovnako sú výraznou koróziou porušené aj závesy
telesa výparníka a ich skrutkové prípoje a samotné (nenosné) časti potrubného systému výparníka. Primárne nosníky roštu výparníka výšky
500mm sú podľa výsledkov merania poškodené
koróziou iba mierne, jedná sa prevažne o poškodenie náterového systému a/alebo povrchovú koróziu.

Obr. 3 – Merané miesto 1, spodná časť konštrukcie

Obr. 4 – Výrazný korozívny úbytok v mieste 1,
detail
ZÁVER
Na základe výsledkov diagnostickej prehliadky
nosnej konštrukcie telesa kotla E501 A je možné
konštatovať, že stav pri prehliadke prístupných
častí je pomerne dobrý s potrebou vykonania
komplexnej údržby objektu. Celkovo sa na konštrukcii nachádzajú iba poruchy, ktoré v súčasnosti významne neovplyvňujú spoľahlivosť, alebo
bezpečnosť konštrukcie. Za najzávažnejšie poru-
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chy možno pokladať koróziu v mieste uloženia telesa kotla na podpernú konštrukciu, kde sa pri
oboch kontrolných sondách objavila výrazná hĺbková až totálna korózia časti presahu plechového
opláštenia telesa kotla. Vzhľadom na statickú
funkciu prvku sa jedná o nenosnú časť konštrukcie (obr. 3 a 4).

Obr. 5 – Merané miesto 4, nosník roštu

častí je podmienečne uspokojivý s potrebou vykonania sanácie konštrukcie. Na konštrukcii sa v súčasnosti nachádzajú poruchy, ktoré lokálne
ovplyvňujú spoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcie. Za najzávažnejšie poruchy možno pokladať
koróziu sekundárnych priečnikov nosného roštu
2xU140, kde boli namerané korozívne úbytky cca.
3-4mm. Vzhľadom na jestvujúci stav a uvedené
poškodenie konštrukcie je nevyhnutná sanácia
nosného roštu výparníka (obr. 5 až obr. 7).
Autormi článku bolo preto navrhnuté zosilnenie prvkov nosného roštu doplnením sústavy oceľových pozdĺžnych nosníkov a výmena skrutiek v
prípoji závesov. Podrobnosti statického návrhu
a samotného technického riešenia budú uvedené
v niektorom z ďalších čísiel časopisu structures.sk.
MILOŠ SLIVANSKÝ
JAROSLAV SANDANUS
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Obr. 6 – Sekundárne priečniky
a závesy potrubia
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Obr. 7 – Prípoj sekundárnych priečnikov na
stenu primárneho nosníka
Na základe výsledkov podrobnej diagnostickej
prehliadky nosného roštu výparníka je možné
konštatovať, že stav pri prehliadke prístupných
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Th e init ia l r ot at io na l s tif f nes s o f r iv et ed
c onnec t ions
There are many riveted bridges in Slovakia. Most of them are over 50 years
old. The diagnostic is necessary. The most problematic places are joints. Although right definition of the joint is quite uncertain. The best way for modelling is specifying of initial rotational stiffness for joints.

INTRODUCTION
There are many riveted bridges in Slovakia.
Most of them are railway bridges and some of
them are almost one hundred years old. The effect of fatigue can influence the behaviour of
bridge members. The bridges can be therefore
not safe and reliable for today’s traffic anymore.
One of the most problematic places are the connections and joints of members. The joints in an
elastic method of global analysis can be classified
according to Eurocode 3 Part 1-8 [1] as rigid,
semi-rigid or nominally pinned. This classification
is performed according to their rotational stiffness. This method allows to assess the correct
stiffness of the structure.
The initial rotational stiffness is defined in Eurocode for beam-to-column joints of buildings.
For bridges we can use an analogical approach.
However, the Eurocode calculation method is
quite demanding. Therefore, a calculation program is often used in practice to calculate the initial rotational stiffness. In this case, IDEA Statica
was used. It is a program for the design of connections. It can calculate not only the internal
forces or deformations, but it is possible to calculate the initial rotational stiffness, too.

The rotational stiffness was calculated in the
program and then the joint was classified. Verification of the result was then performed by comparison of the initial rotational stiffness of the
joint Sj,ini with the result of the Eurocode 3 procedure.
INITIAL ROTATIONAL STIFFNESS
Stiffness is a parameter of a structural member or a connection, is a measure of the extent to
which it resists deformation in the response to
applied force. Stiffness is the relationship between an applied force and the deformation the
force produces. [3]
The component method is used in [1] for the
determination of structural properties of joints.
Besides the moment resistance and the rotation
capacity the rotational stiffness is one of the
three main structural properties of joints. The calculation procedure can be quite demanding and
depends on the complexity of joints. In such case,
the best choice is to use a program that can calculate the initial rotational stiffness. IDEA Statica
can perform such calculation and it can also identify the classification boundaries.

Tab. 1 – Type of joint model [1]
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Fig. 1 – Boundaries for stiffness classification of joints [1]
COMPUTATION
A riveted joint between the stringer and the
cross-beam of a railway bridge was selected for
calculation. It is a joint of an existing bridge in
Eastern Slovakia. The bridge has an open deck
structure.
The riveted profiles were modelled from
plates connected with L-profiles. The rivets were
modelled as bolts because rivets cannot be modelled in IDEA Statica.
Calculation was made for members with their
real length. It is very important for assessment of
the correct rotational stiffness. The software normally uses some default lengths for all members,
so it is necessary to change them. Loading was set
by a value of 1 kN for forces and 1 kNm for moments, because it has no effect for calculations in
this case. The results are in Table 2. The final value
of Sj,ini was further used for the modelling of the
structure.
After computing and classification of the joint
with the software in both directions, the manual
calculation began. Calculation was made according to Eurocode 1993-1-8. Subsequently, the two
42

classifications were compared with the software.
The classification was the same.

Fig 2 – Calculated joint

Fig. 3 – Model of the joint

structures.sk
Tab. 2 – Results calculated by the software
Initial stiffness
Lenght

Bending moment My
Bending moment Mz

Sj,ini
(MN*m/rad)
17.4
0.1

L
(m)
3.6
3.6

Rigid

Nominally pinned

Result

kbEIb/Lb
(MN*m/rad)
1112.3
51.1

0,5EIb/Lb
(MN*m/rad)
22.2
1

Nominally pinned
Nominally pinned

01/2019

Tab. 3 – Results calculated by Eurocode 1993-1-8

Bending moment My
Bending moment Mz

Initial stiffness

Rigid

Nominally pinned

Result

Sj,ini
(MN*m/rad)
17.4
0.1

kbEIb/Lb
(MN*m/rad)
1097.466
50.918

0,5EIb/Lb
(MN*m/rad)
21.949
1.018

Nominally pinned
Nominally pinned

EFFECT OF INITIAL ROTATIONAL STIFFNESS
The value of Sj,ini can be used for a more exact
calculation of the internal forces moments and
deformations. The real joints are neither pinned
nor rigid, usually they semi-rigid.
Software RFEM from the company Dlubal allows the calculation with different values of Sj,ini.
For calculation we used a 3D beam model.

Fig 4 – Model with load scheme
We compared three models. A model with
nominally pinned joints, with rigid and with semirigid joints with the initial rotational stiffness.
The load was 100 kN acting in mid-span of the longitudinal member. The results of the beam model
are internal forces (e.g. bending moments).
The difference between mid-span bending
moments with rigid and semi-rigid connection is
40%. It is a considerable difference. The difference between nominally pinned and semi-rigid

connection is 10%. The effect of various connection stiffness is notable. As is shown in Figure 4,
not only the moment between supports changed,
of course also the moment above the supports
changed.
It could be very dangerous to do just rigid connection, without any verification of connection.
40 % difference is too enough to violation of the
beam. Nominally pinned and with defined rotational stiffness connections has much less difference. In modelling, this should not be a mistake.
CONCLUSION
The initial rotational stiffness of bridge joints
is a significant factor influencing the verification.
As was shown, the effect of Sj,ini plays a key role in
obtaining correct internal forces and moments. In
steel bridges, fatigue and corrosion have a large
effect on residual lifetime and carrying capacity.
It is very important to define the calculation
model as accurate as possible.
Nowadays, many bridges need a complete diagnostic. A correct assessment of all members
and every joint has a significant impact on the results.

43

01/2019

structures.sk

Fig. 5 – Values of the stringer bending moment
Computing the initial rotational stiffness is
quite demanding by using Eurocode 1993-1-8
only. The solution often used by application engineers is to use software that allows calculation of
the initial rotational stiffness.
In conclusion, rotational stiffness has a considerable influence on the structural behaviour and
on the distribution of the internal forces and moments. It is necessary to take this effect in consideration to obtain correct results.
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