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OHYBOVÁ ÚNOSNOST ŽELEZOBETONOVÉHO MOSTNÍHO PR ŮŘEZU 

METODOU SBRA 
Miloš Rieger1, Karel Kubečka 2 

Abstrakt 

The determination of the characteristic value of the plastic bending moment resistance of 
the roadway bridge T-cross section (reinforced concrete) through the use of AntHillTM 
program. The plastic bending moment resistance is dependent upon the position of the 
plastic neutral axis of cross section. Two possible positions of plastic neutral axis are 
taken into account. The probability of failure is expressed in connection with real load 
effect. 

1 Úvod 
Podle současných návrhových předpisů a příslušných evropských norem, které jsou 
založeny na teorii mezních stavů, lze pro mostní železobetonové průřezy v mezním 
stavu únosnosti využívat rezervy plastické únosnosti. Tento deterministický přístup však 
neumožňuje přímé určení pravděpodobnosti poruchy. 
Vývoj v počítačové technologii umožňuje uvažovat o přechodu na plně 
pravděpodobnostní koncepci posudku spolehlivosti konstrukcí. Takový přechod však 
vyžaduje přepracování používaných návrhových procedur, přepracování norem, vývoj 
databází atd. Jednou z takových metod je SBRA (Simulation-based Reliability 
Assessment method) dokumentovaná v knihách - Marek a kol. (1995, 1998, 2003). 
V metodě SBRA jsou všechny náhodné proměnné reprezentovány ohraničenými 
histogramy, zatížení jsou vyjádřena křivkami trvání. Obdobně materiálové vlastnosti 
jsou vyjádřeny ohraničenými histogramy určenými zpravidla na základě laboratorních 
testů. Funkce spolehlivosti (FS = R - S) je analyzována použitím přímé metody Monte 
Carlo. Spolehlivost je pak vyjádřena porovnáním vypočítané pravděpodobnosti poruchy 
Pf a návrhové pravděpodobnosti poruchy Pd dané normativně (viz např. ČSN 73 1401-
1998). 
Současně lze analyzovat i plastickou ohybovou únosnost železobetonového průřezu a 
stanovit tak např. charakteristickou hodnotu ohybové únosnosti nebo únosnost 
odpovídající pro stanovený kvantil. 
Srovnávací výpočet (porovnáván postup podle EC a plně pravděpodobnostní posouzení 
metodou SBRA) je proveden pro uvažovaný železobetonový T-průřez dle Obr. 1, který 
reprezentuje střední hlavní nosník dálničního mostu o rozpětí L = 29 m. 
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2 Vstupní data a náhodné proměnné 
Určení charakteristické hodnoty plastické ohybové únosnosti a posouzení spolehlivosti 
pomocí metody SBRA je provedeno pro průřez podle Obr. 1, který byl primárně navržen 
a posouzen stávající metodikou dle EC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1: Geometrie průřezu 

Geometrie 

Geometrie průřezu je popsána po jednotlivých komponentech. Z takto popsané 
geometrie průřezu jsou pak odvozovány polohy neutrálních os a plastické momenty 
únosnosti. Poloha výztuže je modelována jako c = cmin + ∆c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tab. 1: Popis geometrie 

Materiálové charakteristiky 

Hodnoty meze kluzu betonářské oceli 10 505 R a pevnosti betonu C 35/45 jsou uvedeny 
v Tab. 2. 

*  fcm =  fck + 8; charakter. hodnota  fck   je určena jako 5-ti % kvantil    
**   k = 490/410 

Tab. 2: Materiálové charakteristiky průřezu 

popis veličiny veličina [mm] histogram 

beff   2700 x beffvar N1-05 

h   2000 x hvar N1-05 

hf   280 x bfvar N1-05 

bw   600 x bwvar N1-05 

As1   12302,5 x As1var N1-01 

∆c 5 x deltavar exponential 

Popis veličiny veličina histogram 
mean 
value 

standard 
deviation 

Mez kluzu oceli  fy [Mpa] fyvar V425var . k**  556,704 40,459 

Střední hodnota pevnosti betonu 
v tlaku C 35/45  fcm [Mpa] 

    fcmvar normal 43 * 5,0 
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Obr. 2: Mez kluzu bet. oceli 10 505 K                                                 Obr. 3: Pevnost betonu v tlaku – C35/45 

 

fyd = 0,9 . fyvar                                                                                                       (1) 
 

fcd = 0,85 . fcmvar                                                                                                  (2) 
 
 

Zatížení 

Jednotlivé kategorie zatížení jsou vyjádřeny příslušnými křivkami trvání, viz Tab. 3. 
V rámci teorie plasticity není uvažováno s vlivem dotvarování, smršťování a teplotních 
změn. 

 

zatížení popis zatížení 
označení 

vstupní veličiny 
veličina histogram 

stálé 
vlastní tíha 
konstrukce 

Mst DLvar DEAD 1 

dlouhodobé 
nahodilé 

vybavení 
mostovky 

Mdl LLvar LONG 1 

krátkodobé pohyblivé zatížení Mkr SLvar SHORT 1 

Tab. 3: Zatížení 

 

Mst Mdl Mkr 

5028,8 655,4 1956,1 

Tab. 4: Charakteristické hodnoty zatížení [kNm] 
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3 Poloha neutrální osy a plastický moment únosnost 

a) plastická neutrální osa prochází betonovou deskou 
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b) plastická neutrální osa prochází betonovým žebrem 
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Posouzení průřezu 
Na následujících Obr. 4 až Obr. 7 jsou znázorněny následující histogramy rozdělení 
pravděpodobnosti: variabilní poloha plastické neutrální osy, charakteristická hodnota 
výsledného plastického momentu únosnosti, účinek zatížení S a funkce spolehlivosti FS 
= Mres – S     , kde 
 
Mres    je odolnost průřezu - výsledný plastický moment únosnosti a 

S          je momentový účinek zatížení. 
 

         
Obr. 4: Histogram polohy plastické neutrální osy                           
 
 

 

Obr. 5: Histogram plastického momentu únosnosti Mres                                           Tab. 5: Plastický moment únosnosti 

 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 6: Histogram účinků zatížení S 

 

 

kvantil 
plastický moment 
únosnosti [kNm] 

0,00580919 9722,56 

0,01 9802,3 

0,02 9927,5 

0,03 10020,9 

0,04 10097,7 

0,05 10164,5 

0,06 10224,3 

0,07 10280,0 

0,08 10331,2 

0,09 10378,3 

0,10 10423,0 
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Obr. 7: Histogram funkce spolehlivosti FS 

4 Závěr 
Nespornou výhodou metody SBRA je možnost stanovení hodnoty požadované veličiny 
s libovolnou úrovní pravděpodobnosti – viz Tab. 5. Pokud budeme uvažovat návrhovou 
hodnotu plastického momentu únosnosti jako 5-ti % kvantil z výsledného histogramu,  
obdržíme hodnotu 10 164,5 kNm. Takto získaná hodnota je pak o něco vyšší než 
plastický moment únosnosti zjištěný metodikou dle EC, kdy byla zjištěna hodnota 
9722,56 kNm (tomu by zpětně odpovídal 0,00580919 kvantil z výsledného histogramu). 
Vyhodnocením funkce spolehlivosti lze pak prokázat, že průřez pro mezní stav 
únosnosti vyhovuje, neboť pravděpodobnost poruchy Pf  = 0,0000out << Pd = 0,00007. 
 
Práce byla realizována za podpory Grantu GA ČR 103/01/1410  a CEZ 29005. 
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