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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI
III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult Slovenské a České republiky byl vy-

hlášen v akademickém školním roce 2001/2002 pro studenty prezenčního - denního

studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže, ukončili v let-

ním semestru školního roku 2001/2002 studium na mateřské fakultě. V případě řešitel-

ského kolektivu SVOČ, složeného ze studentů více fakult, bylo podmínkou účasti na

soutěži současně min. 50% zastoupení studentů příslušné stavební fakulty. Soutěže

v sekci VII. Geodézie a kartografie se mohli kromě stavebních fakult zúčastnit studenti

Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava (která na VŠB-TUO garantuje výuku geo-

dézie).

Soutěže česko – slovenského kola SVOČ se mohli zúčastnit jen účastníci fakult-

ních kol, případně katedrálních kol SVOČ na příslušné fakultě ve školním roce

2001/2002,  bez ohledu na jejich umístění.

Pro zřízení odborné sekce a pro uskutečnění obhajoby prací byl rozhodující po-

čet přihlášených prací. Soutěž v příslušné odborné sekci se uskutečnila jen v tom pří-

padě, že se jí zúčastnily minimálně 3 fakulty, přičemž minimální počet soutěžních prací

byl 4.

V případě, že se přihlášení zpracovatelé prací nezúčastnili vlastní soutěže, jejich

práce byly ze soutěže vyřazeny a obhajoby ostatních prací v dané odborné sekci se

uskutečnily i při nedodržení výše uvedených kritérií. Pokud počet skutečně obhajova-

ných prací byl 3, potom mohla být udělená finanční odměna jen pro 1. a 2. místo a při

počtu obhajovaných prací 2, jen pro 1. místo. Finančně neoceněná umístění byla oce-

něna diplomem. V případe, že bude ve skutečnosti obhajovaná jen 1 práce, byla by da-

ná odborná sekce zrušena a práce mohla být pouze prezentována.

Děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady

česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty, oznámil minimálně 3 týdny před termí-

nem konání soutěže (to je do 23. dubna 2002) organizačnímu garantovi česko - sloven-

ského kola SVOČ  z fakulty připravující a organizující soutěž SVOČ, které z vypsaných

odborných sekcí hodlá obsadit 1, případně 2 a nebo 3 pracemi. O možnosti přihlášení

3. práce byla příslušná fakulta informovaná prostřednictvím svého zástupce (děkan fa-
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kulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady česko - slovenské-

ho kola SVOČ) nejpozději 2 týdny před termínem konání soutěže.

Nejpozději týden před konáním soutěže SVOČ, tj. do 7. května 2002, byly  na ad-

resu   svoc.fast@vsb.cz  zaslány anotace všech soutěžních prací dle vzoru v příloze č.2

a  vlastní práce alespoň v elektronické formě dle bodu 1 v kapitole V.

Odborné poroty sekcí byly minimálně tříčlenné a maximálně šestičlenné. V od-

borné porotě měla každá fakulta zpravidla 1 svého zástupce za předpokladu, že se

soutěže v dané odborné sekci zúčastnila alespoň jedna práce z této fakulty. Předseda

každé odborné poroty byl před zahájením soutěže zvolen delegovanými zástupci zú-

častněných fakult do příslušné poroty.

Rozhodnutí odborné poroty je nezávislé a musí být jednoznačné. V případě hla-

sování, při shodném počtu hlasů, rozhoduje hlasování předsedy hodnotící komise

(předseda má v tomto případě 2 hlasy). Porota musela určit pořadí prvních tří obhajo-

vaných prácí v předmětné sekci, přičemž může místo běžného postupu - I., II. a III.

místo rozhodnout o udělení 1 x I. + 2 x II., 2 x II. + 1 x III., resp. 3 x III. místa. Celková

finanční odměna pro ohodnocené práce se přitom neměnila.

Nadřízeným orgánem odborných sekcí je Rada česko - slovenského kola SVOČ,

která je složená z pověřených zástupců (děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan,

případně jmenovaný člen Rady česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty) z každé

fakulty. Rada česko - slovenského kola SVOČ fakult je šestičlenná a jejím předsedou je

zástupce fakulty, která pořádá - organizuje česko - slovenské kolo SVOČ. Rada česko -

slovenského kola SVOČ garantuje regulérnost soutěže, řeší případné problémy odbor-

ných porot, sumarizuje výsledky z jednotlivých odborných sekcí, zajišťuje tisk diplomů a

připravuje podklady děkanovi fakulty, která organizuje česko - slovenské kolo SVOČ pro

slavnostní vyhlášení soutěže.
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ORGANIZAČNÍ  ZABEZPEČENÍ
Garantem soutěže byl děkan Stavební fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava,

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. a záštitu na česko – slovenském kole SVOČ konaném

dne 14. května 2002 převzal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, Prof.  Ing.

Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c.

Organizačním garantem celé soutěže byl děkanem pořádající fakulty pověřen

Doc. Ing. Petr Janas, CSc. ( petr.janas@vsb.cz ) z FAST VŠB TU Ostrava. Dále tech-

nicky soutěž zajišťují:

Ing. Karel Kubečka ( karel.kubecka@vsb.cz )

Ing. Filip Čmiel ( filip.cmiel@vsb.cz )

Ing. Zdeněk Peřina ( zdenek.perina@vsb.cz )

Ing. Pavlína Židková ( pavlina.zidkova@vsb.cz )

Carmen Janíková ( carmen.janikova@vsb.cz )

Organizační garanti za jednotlivé zúčastněné fakulty byli členy Rady čs. kola

SVOČ. V případě, že se soutěže SVOČ nemohli zúčastnit, byli jimi pověření zástupci

každé zúčastněné fakulty. Členové Rady čs. kola SVOČ z jednotlivých fakult se mini-

málně 10 dní před konáním soutěže zkontaktovali s organizačním vedoucím soutěže a

nahlásili požadavky na vybavení místnosti pro všechny obsazované odborné sekce.

Každá místnost, ve které probíhala soutěž, byla vybavena minimálně zpětným projekto-

rem, dataprojektorem a PC. Nerealizovatelné požadavky byly nejpozději 5 dní před ko-

náním soutěže konzultovány s cílem najít přijatelné řešení.

Na základě písemné závazné objednávky, zaslané organizačnímu  vedoucímu

SVOČ minimálně 10 dní před konáním soutěže, zajistil organizátor soutěže ubytování

na kolejích VŠB TU Ostrava.

Finanční odměny za vítězné práce byli vyplaceny v hotovosti při slavnostním vy-

hlášení výsledků soutěže po podpisu na výplatní listinu. V případě řešitelských kolektivů

byla odměna vyplacena zástupci kolektivu předložené práce, který odměnu rozdělil me-

zi spoluřešitele. V případě neúčasti některého ze soutěžících na slavnostním vyhlášení

výsledků soutěže převzal diplom a finanční odměnu člen Rady čs. kola SVOČ

z příslušné fakulty.
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ÚČASTNÍCI ČESKO - SLOVENSKÉHO KOLA SVOČ

Společného, to je slovenského-česko kola SVOČ, se zúčastnily následně vyjme-

nované fakulty:

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

(dále jen SvF STU Bratislava), 8132 68  Bratislava, Radlinského 11

 07/59274-111, resp. 07/59274-klapka   07/5296 7027

Zastoupená :

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

 02/5292 3006,  02/5296 7027      belohorc@svf.stuba.sk

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.

 02/5927 4508,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk

Předseda rady SVOČ : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.

 02/5927 4508 ,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně

(dále jen FAST VUT Brno), 662 37 Brno, Veveří 95

 05/4114 1111,  05/745 147

Zastoupená :

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.

 05/4114 7101,  05/745 147       dekan@fce.vutbr.cz

Pověrený proděkan : Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.

 05/4114 7303,  05/745 147       straka.b@fce.vutbr.cz

Předseda rady SVOČ : Ing. Miroslav Bajer, CSc.

 05/4114 7311,  05/745 147         bajer.m@fce.vutbr.cz
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Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

(dále jen SvF TU Košice), 1042 01 Košice, Vysokoškolská 4

 095/602 4101,  095/602 4101

Zastoupená :

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 095/633 5311,  095/623 3219      kmet@tuke.sk

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.

 095/602 4289,  095/.623 3219     kanocz@tuke.sk

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc.

 095/602 41 12,  095/623 3219      kvocak@tuke.sk

Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze

(dále jen FSV ČVUT Praha), 166 29  Praha, Thákurova 7

 02/2435 1111, 7 02/2431 0735

Zastoupená :

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.

 02/2435 4873,  02/2431 0737      dekan@fsv.cvut.cz

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Karel Mareš, CSc.

 02/2435 4669,  02/2431 0782      mares@fsv.cvut.cz

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Jiří Máca, CSc.

 02/2435 4500,  02/2431 0775     maca@sil.fsv.cvut.cz

Stavebná fakulta Źilinskej univerzity v Žiline

(dále jen SvF ŽU Žilina), 01026  Žilina, Komenského 52

 089/7634 818-9, 7 089/72 335 02

Zastoupená :

Děkan fakulty :           Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

 041/2435 4873,  041/72 335 02     bujnak@fstav.utc.sk
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Pověřený proděkan : Doc. Ing. Libor Ižvolt, CSc.

 041/7634 818,kl.429,  041/72 335 02  libori@fstav.utc.sk

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Karol Potoček, CSc.

 041/7634 818,kl.209,  041/72 335 02  kpsu@fstav.utc.sk

Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostravě

(dále jen FAST VŠB Ostrava), 708 33 Ostrava-Poruba, Ludvíka Podéště 1875

( 069/732 1111, 7 069/6914 215

Zastoupená :

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.

 069/732 1316,  069/699 1356    jindrich.ciganek@vsb.cz

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

 069/732 1944,  069/ 699 1308    josef.aldorf@vsb.cz

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Petr Janas, CSc.

 069/732 1308,  069/699 1358   petr.janas@vsb.cz
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NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY

Řešitel: Tomáš Švec, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

student: 5. ročníku, stud. obor : konstrukce a statika staveb

Vedoucí práce: Ing. Marcela Karmazínová, Csc.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Anotace práce:
Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly o půdorysných

rozměrech 45 x 63 m. Práce se zabývá variantami řešení nosné konstrukce zejména

s ohledem na hospodárné využití materiálu. Dále bylo třeba přihlédnout k estetickému

působení konstrukce jak ve vnitřním prostoru, tak rovněž vzhledem k návaznosti na

sousední stávající objekt.
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ÚVOD:
Předmětem práce je ocelová konstrukce haly pro míčové sporty v Brně.

Cílem a zároveň požadavkem investora je co nejhospodárnější návrh střešní konstruk-

ce haly a s ní související konstrukce samostatných sloupů a sloupů s galerií.

Podkladem pro vypracování jsou dílčí části projektu pro stavební povolení zpracovaný

firmou Huryta s.r.o.

ZATĚŽOVACÍ ÚDAJE:
Zatížení konstrukce je uvažováno v souladu normy ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních

konstrukcí.

- zatížení větrem – větrová oblast IV., terén typu „B“ – zastavěná oblast, normová

hodnota zatížení wo = 0,55 kN/m2. Jsou uvažovány dvě návětrné strany, vždy ze

strany proti konstrukci tribun. U varianty 1 je vítr rozpočítán na nechráněné části

konstrukce pomocí Reynoldsova čísla.

- zatížení sněhem – sněhová oblast I., normová hodnota zatížení so= 0,5 kN/m2. Zatí-

žení sněhem je uvažováno jako plné, dále na polovinách konstrukce v podélném i

příčném směru a na čtvrtinách konstrukce.

- zatížení nahodilé užitné na střeše haly u prvků o rozpětí menším než 9,0 m je uva-

žováno hodnotou 0,75 kN/m2.

- zatížení nahodilé užitné na stropech galerie je uvažováno hodnotou 3,0 kN/m2.

- zatížení střechy haly osvětlením a vodoinstalacemi je uvažováno jako dlouhodobé

nahodilé hodnotou 0,15 kN/m2. Zatížení je uvažováno na spodní pasy příhradových

vazníků v kratším směru.

- zatížení 6-ti kusy vzduchotechnických jednotek je uvažováno hodnotou 5,0 kN/m2 na

jednu jednotku. Umístění jednotek je – viz přiložená výkresová dokumentace.

- zatížení závěsnými příčkami mezi tréninkovými kurty je uvažováno hodnotou 0,6

kN/m2. Zatížení je přenášeno bodově na dolních pasech příhradových vazníků, při-

bližně v polovině delšího rozpětí.

- zatížení akustickým podhledem je uvažováno hodnotou 0,07 kN/m2.
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- stálé zatížení střešním pláštěm haly je uvažováno normovou hodnotou 0,27 kN/m2.

Tato hodnota je výchozí pro návrh střešního pláště.

- Zatížení změnou teploty střechy haly je uvažováno hodnotou ± 20 ºC od základní

teploty + 10 ºC. Realizováno je posunem horního styčníku sloupů.

NÁVRH SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:
Cílem je navrhnout střešní plášť o maximální tíze 27 kg/m2, při dodržení požadovaného

tepelného odporu 3.0 m2K/W.

Verze A:

ρ d m λ R
(kg/m3) (mm) (kg/m2) (W/m.K) (m2.k/W)

IZOLPLAST KOMPOZIT 3.0 3.0 0.21 0.014
IPA 500 SH 1100 3.5 3.8 0.21 0.017
BITAGIT - R 1210 2.5 3.0 0.21 0.012
DACHROCK 40 140 5.6 0.04 3.500
VSŽ 12 101 7850 0.8 11.3 58 0.001

Σ 26.7 3.544

Verze B:

ρ d m λ R
(kg/m3) (mm) (kg/m2) (W/m.K) (m2.k/W)

OPTIFOL - C 1600 1.5 2.4 0.16 0.009
BITSGIT - S 1235 3.5 4.3 0.21 0.017
R400 - SH 900 2.0 1.8 0.21 0.009
DUROCK 40 140 5.6 0.04 3.500
VSŽ 12 101 7850 0.8 11.3 58 0.001
Σ 25.4 3.536

Verze C:

ρ d m λ R
(kg/m3) (mm) (kg/m2) (W/m.K) (m2.k/W)

SKLOBIT 950 2.0 1.9 0.21 0.014
BITAGIT - S 1235 3.5 4.3 0.21 0.017
BITAGIT - R 1210 2.5 3.0 0.21 0.012
DACHROCK 40 140 5.6 0.04 3.500
VSŽ 12 101 7850 0.8 11.3 58 0.001
Σ 26.1 3.544
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Jako nejvhodnější byla vybrána verze A ve které jsem se nejvíce přiblížil požadované

hodnotě tíhy střešního pláště. Zároveň vrchní vrstva IZOLPLAST kompozit je dle mého

názoru nejlepší variantou ochrany střešní konstrukce. Je tvořena nátěrem, textilní tkani-

nou, hydroizolační stěrkou a ochranným posypem z drcené břidlice. Doba životnosti je

20 let bez nutnosti jakýchkoli nátěrů.

Výkres skladby střešního pláště je přiložen ve výkresové dokumentaci.

NOSNÁ KONSTRUKCE – VARIANTA 1
Nosná konstrukce střechy haly je navržena jako pravoúhlý systém příhradových vazní-

ků a vzpěrek tvořících jeden dilatační celek. Půdorysné rozměry střechy jsou 63,4 x

45,8 m.

Obr. 1

Půdorysný rozměr základního modulu je 6,6 x 7,15 m (jedná se o vnitřní moduly – viz

obr. 1). Krajní moduly mají atypické rozměry vzhledem ke konstrukci tribun, nebo ke

konstrukci stávající budovy.

Příhradové vazníky jsou svařované z bezešvých trubek o maximální výšce 3,5 m. Oso-

vé výšky jednotlivých vazníků v řadách 1.2 – 9 jsou shodné, v řadách 1 a 10 jsou aty-

pické. V řadách A – G se výšky liší podle sklonu střechy. Vazníky v řadách 1 – 10 jsou

průběžné, v řadách A – G jsou konstrukčně dělené po jednotlivých modulech.



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]18

  

Typický vazník v osách 1.2 – 9:

Obr. 2

Typický vazník v osách A – F:

Obr. 3

Systém vazníků je při horním povrchu střechy doplněn vaznicemi z bezešvých trubek.

Horní pasy vazníků a vaznice jsou v řadách A – G doplněny o vynášecí profily

z ohýbaného plechu do tvaru U. Ztužení je provedeno pomocí systému vzpěrek

z bezešvých trubek (viz obr. 4). Vzpěrky spojují dolní styčník příhradových vazníků se

styčníkem prostých vaznic.

Obr. 4
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Konstrukce střechy je v řadách G a 10 a uzlu A9 uložena na železobetonové konstrukci

hlediště, v řadách A.B a 1.2 na ocelových sloupech. Uložení na železobetonové kon-

strukci je provedeno pomocí elastomerových ložisek. V řadě G jsou ložiska jednosměr-

ně posuvná ve směru osy y v řadě 10 jsou ložiska jednosměrně posuvná v ose x.

Všechna ložiska na ocelových sloupech jsou konstrukčně provedena jako pevná. Nepo-

suvnost ložisek je zajištěna pomocí zarážek z pásové oceli přivařených na kotevní des-

ky. Všechna elastomerová ložiska budou ke kotevním deskám přilepena.

Ocelové sloupy haly jsou z bezešvých trubek bez ztužení.

NOSNÁ KONSTRUKCE – VARIANTA 2
Nosná konstrukce střechy haly je navržena jako systém prostorových příhradových

vazníků a rovinných příhradových vaznic. Půdorysné rozměry střechy jsou 63,4 x 45,8

m. Půdorysný rozměr základního modulu je 13,2 x 7,15 m. Krajní moduly mají atypické

rozměry (opět vzhledem ke konstrukci tribun a ke konstrukci stávající budovy).

Obr. 5

Horní pasy prostorových příhradových vazníků jsou z obdélníkových trubek, dolní pasy

diagonály a svislice jsou u kruhových bezešvých trubek. Prostorový příhradový vazník

má maximální výšku 3,5 m. Osové výšky prostorových vazníků jsou stejné ve všech řa-

dách, krajní rovinný vazník je atypický. Horní pasy příhradových vaznic jsou

z obdélníkových trubek, dolní pasy a diagonály z kruhových bezešvých trubek.
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Typický řez v osách A – G:

Obr. 6

Ztužení je provedeno pomocí okapového ztužidla z bezešvých trubek v rovině horních

pasů příhradových vaznic. Doplněno je o táhla z úhelníků, která zajišťují stabilitu hor-

ních pasů příhradových vaznic (viz obr. 7).

Obr. 7

Konstrukce střechy je v řadách G a 10 uložena na železobetonové konstrukci hlediště,

v řadách A.B a 1.2 na ocelových sloupech. Uložení na železobetonové konstrukci je

provedeno pomocí elastomerových ložisek. V řadě G jsou ložiska jednosměrně posuv-

ná ve směru osy y v řadě 10 jsou ložiska jednosměrně posuvná v ose x. Všechna ložis-

ka na ocelových sloupech jsou konstrukčně provedena jako pevná. Neposuvnost loži-

sek je zajištěna pomocí zarážek z pásové oceli přivařených na kotevní desky. Všechna

elastomerová ložiska budou ke kotevním deskám přilepena.

Ocelové sloupy jsou z bezešvých trubek a musí být, vzhledem k velkým deformacím,

ztuženy mezi všemi osami.
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VYHODNOCENÍ VARIANT:

VARIANTA 1 VARIANTA 2

Hmotnost (kg) 87873 114863

Hmotnost na m2 (kg) 30.3 39.6

Počet profilů 37 22

Počet prutů 1575 3023

Počet uzlů 511 1752

Cena na kg (Kč) 40 42

Celková cena (mil. Kč) 3.515 4.824

ZÁVĚR:
Ze zhodnocení obou variant vyplývá, že z hlediska ekonomického i z hlediska pracnosti

vychází výhodnější VARIANTA 1.

V užším řešení se tedy budeme zabývat touto variantou.
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NÁVRH GALERIE PRO VARIANTU 1:
Galerie slouží jako komentátorské kabiny. Je tvořena dvěma stropy z válcových U pro-

filů (svářených do krabice) a I profilů, propojených vzájemně sloupy z válcovaných HEB

profilů. Svislé ztužení je provedeno v osách hlavních sloupů haly. Vodorovné ztužení je

navrženo v rovinách obou stropů. Všechny ztužující prvky jsou z bezešvých trubek.

Stropní konstrukce jsou kotveny do hlavních sloupů haly. V místě prvního stropu je kon-

strukce kloubově uložena na železobetonové stěně. Celá konstrukce je vzepřena třemi

sloupy z válcovaných HEB profilů.

Na stropech jsou položeny plechy VSŽ, které budou zality prostým betonem 50 mm nad

vlnu.

Obr. 8
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NÁVRH ŠROUBOVÝCH PŘÍPOJŮ:
Předpokládaný detail horních styčníků:

Obr. 9

Předpokládaný detail dolních styčníků:

Obr. 10

Detail připojení vzpěrek na vaznice:

Obr.  11



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]24

  

Detail uložení vazníku na ložiska:

Obr. 12

Detail kotvení sloupu:

Obr. 13
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BEZPRIEVLAKOVÁ STROPNÁ DOSKA V PREDPÄTEJ A
NEPREDPÄTEJ ALTERNATÍVE

Řešitel: Viktor Borzovič, STU v Bratislave,  Stavebná fakulta

student: 5. ročníku, štud. odbor Architektúra a pozemné staviteľstvo

Vedoucí práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Katedra  betónových konštrukcií a mostov

Anotace práce:
Témou práce je analýza stropnej konštrukcie daného pôdorysu v nepredpätej

a predpätej alternatíve modelovanej pomocou programu ANSYS. Cieľom je získať

predstavu o optimálnej hrúbke stropnej konštrukcie a vzájomné porovnanie oboch alter-

natív. V práci uvažujem o hrúbke dosky od 16cm do 30cm s krokom 2cm, a to v oboch

alternatívach. Hrúbka dosky ovplyvňuje všetky prípady medzných stavov, t.j. ohybová

únosnosť, únosnosť v pretlačení dosky okolo lokálnej podpery, trhliny a priehyb. Výpo-

čet priehybu je robený na doske s plynule premennou ekvivalentnou hrúbkou.
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ÚVOD

Stropná konštrukcia je súčasťou polyfunkčného objektu na Kaštielskej ulici v Bratislave

a bola realizovaná v predpätej alternatíve. Cieľom analýzy je stanovenie optimálnej

hrúbky dosky pre obe alternatívy za daných okrajových podmienok. Z empirických vzor-

cov je určená optimálna hrúbka dosky pre nepredpätú alternatívu 27cm a pre predpätú

alternatívu 20cm.

1. GEOMETRIA

Obr.č.1.   Schéma tvaru stropnej konštrukcie
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2. ZAŤAŽENIE
Uvažoval som o pôsobení týchto zaťažení na konštrukciu dosky:

• vlastná tiaž dosky – premenné s hrúbkou dosky ... q0;

• ostatné stále (tiaž podlahy) ... q1;

• úžitkové zaťaženie - kancelárske priestory + tiaž deliacich priečok v1

- chodba, schodisko + tiaž deliacich priečok v2;

• zaťaženie zakrivením predpínacích lán + normálové sily v rovine dosky

(príloha č.1).

VLASTNÁ TIAŽ obj. hmotnosť hrúbka normové zať. súč. zať. extrem. zať.
 r d q0n gf q0d

 kN/m3 mm kN/m2 - kN/m2

ŽB doska 25 220 5,50 1,1 6,05

PODLAHA obj. hmotnosť hrúbka normové zať. súč. zať. extrem. zať.
 r d q1n gf q1d

 kN/m3 mm kN/m2 - kN/m2

keramická dlažba 23 5 0,12 1,2 0,14
cement. tmel 25 10 0,25 1,3 0,33
bet.vyrovn.poter 25 35 0,88 1,3 1,14
lepenka A330H - - 0,01 1,2 0,01
NOBASIL PP(15mm) 1 20 0,02 1,2 0,02

S 1,27 S 1,63

UŽITKOVÉ ZAŤAŽENIE   normové zať. súč. zať. extrem. zať.
 v1n gf v1d

   kN/m2 - kN/m2

kancelárske priestory   2,00 1,3 2,60
rozmazané priečky   0,75 1,3 0,98

S 2,75 S 3,58

CELKOVÉ ZAŤAŽENIE   normové zať.  extrem. zať.
 qn1 qd1

   kN/m2  kN/m2

  S 9,52 S 11,26

UŽITKOVÉ ZAŤAŽENIE   normové zať. súč. zať. extrem. zať.
 v2n gf v2d

   kN/m2 - kN/m2

chodba   3,00 1,3 3,90
rozmazané priečky   0,75 1,3 0,98

S 3,75 S 4,88

CELKOVÉ ZAŤAŽENIE   normové zať.  extrem. zať.
 qn2 qd2

   kN/m2  kN/m2

  S 10,52 S 12,56

Tab.č.1. Príklad výpočtu zaťaženie pre dosku hrúbky 22cm
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Obr.č.2.  Zaťaženie od 1 predpínacieho lana v smere X (hrúbka dosky 24cm)
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Obr.č.3.  Zaťaženie od 1 predpínacieho lana v smere Y (hrúbka dosky 24cm)

3. MODELOVANIE
Vnútorné sily a deformácie som robil pomocou metódy konečných prvkov s využitím

programu ANSYS. Analýzu som vykonával pomocou súborov so vstupnými dátami,

makrami (inžiniersky program), čo umožňovalo spracovanie v rozdielnych alternatívach.

Na zníženie  singularity výsledkov som modeloval zvislé pružiny  podľa Harvana (2001).

Pre analýzu stenových účinkov vplyvu horizontálnej normálovej sily od predpínacích lán

som modeloval horizontálne pružiny na horizontálne uchytenie dosky do stien a stĺpov.

Príklad výpočtu uvádzam v prílohe č.2



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]30

  

4. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY POUŽITÉ VO VÝPOČTOCH
o  Betón B30

normová / výpočtová pevnosť v tlaku ... Rbn=22MPa / Rbd=17MPa

normová / výpočtová pevnosť v ťahu ... Rbtn=1,8MPa / Rbtd=1,2MPa

modul pružnosti ... Eb=32500MPa

poissonové číslo ... n=0,15

o  Betonárska výstuž 10505(R)

normová pevnosť ... Rsn=490MPa

výpočtová pevnosť v ťahu / v tlaku ...Rsd=450MPa / Rscd=420MPa

modul pružnosti ... Es=210000MPa

o  Predpínacie laná  LSAF15,5

normová / výpočtová pevnosť ... Rpn=18000MPa / Rpd=1440MPa

prierezová plocha ... Ap=141,6mm2

modul pružnosti ... Ep=200000MPa

počet lán v stĺpovom pruhu 1 .................... 10ks

počet lán v stĺpovom pruhu 2 .................... 10ks

počet lán v stĺpovom pruhu 3 ..................... 4ks

počet lán v stĺpovom pruhu 4 ..................... 8ks

počet lán v stĺpovom pruhu 5 ..................... 8ks
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5. POROVNANIE VÝSLEDKOV A VYHODNOTENIE

5.1 Ohybové momenty a výstuž potrebná na ich vykrytie

Pre analýzu som vybral oblasť dosky, v ktorej som porovnával veľkosti ohybových mo-

mentov v stĺpových a medzistĺpových pruhoch a k nim prislúchajúce nadimenzované

plochy výstuží.

Obr.č.4.  Charakteristická oblasť dosky pre porovnanie výsledkov

(viď obr.1 vyznačenie v pôdoryse)

V nasledujúcich grafoch prezentujem závislosť ohybovych momentov od hrúbky dosky

a k nim zodpovedajúcim plochám potrebných výstuží. Ohybové momenty sú extrémy od

kombinácií plného, šachovnicových a pásových zaťažovacích stavov.
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Plocha výstuže potrebná na vykrytie kladných ohybových 
momentov mx4A v stĺpovom pruhu 4

0

2

4

6

8

10

16cm 18cm 20cm 22cm 24cm 26cm 28cm 30cm

hrúbka dosky

/c
m

2 / ŽB variant

Predpätý variant

Kladné ohybové momenty mx4A v stĺpovom pruhu 4

0

10
20

30

40

50
60

70

16cm 18cm 20cm 22cm 24cm 26cm 28cm 30cm

hrúbka dosky

/k
N

m
/

ŽB variant
Predpätý variant

Záporné ohybové momenty mx4B v stĺpovom pruhu 4

-160
-140
-120
-100

-80
-60
-40
-20

0

16
cm

18
cm

20
cm

22
cm

24
cm

26
cm

28
cm

30
cm

hrúbka dosky

/k
N

m
/

ŽB variant

Predpätý variant



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]33

  

Obr.č.5. Porovnania veľkostí ohybových momentov a plôch

výstuží v závislosti od hrúbky dosky
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Záver:
Rozdiely vo veľkostiach ohybových momentov v predpätej a nepredpätej alternatíve nie

sú výrazné v porovnaní s rozdielom v množstve potrebnej plochy betonárskej výstuže,

čo predstavuje niekedy až 50%.

Tabuľku s hodnotami momentov a príslušných plôch výstuží uvádzam v  prílohe č.3.

5.2 Pretlačenie dosky okolo stĺpa

Porovnávané hodnoty sú: šmykové napätie a únosnosť betónu vztiahnuté ku kritickému

obvodu stĺpa, ktorý je vo vzdialenosti hd/2 od okraja stĺpa.

Obr.č.6. Porovnania tN, tbu v závislosti od hrúbky dosky
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Záver:
Namáhanie betónu v mieste kritického obvodu v predpätej a nepredpätej alternatíve je

značne rozdielne vďaka zdvihovým účinkom zakrivených lán v okolí stĺpa. Výsledky

únosnosti betónu v kritickom obvode sú porovnatelné vďaka vzájomnej kompenzácii

normálových síl v predpätej alternatíve a veľkého množstava ťahanej výstuže

v nepredpätej alternatíve.

5.3 Trhliny

Trhliny som posúdil na hodnoty ohybových momentov a normálových síl, ktoré som zís-

kal z prevádzkových hodnôt zaťaženia (suč. zaťaženia gf=1.0, súč. podmienok pôsobe-

nia predpínacej výstuže gp=1.0). Do výpočtu som dosadil nadimenzovanú výstuž

z kap. 6.1. Vzhľadom na fakt, že pre zjednodušenie ostatných výpočtov som uvažoval

s výstužou v násobkoch prúta FR12, čo nie je objektívne ku trhlinám pre menšie ohy-

bové momenty, sú závery všeobecnejšie.

Záver:
Kladný vplyv normálovej sily od predpätia a menších ohybových momentov sa prejavil

na štatistickej vzorke 24 posúdení (príloha č.4.) v absolútnych rozmeroch šírok trhlín

nasledovne (100% predstavuje celkový priemer šírky trhliny ub pre 24 posúdení v ŽB

variante).

ua ... šírka trhlín od prevádzkového stáleho a dlhodobého zaťaženia

ub ... šírka trhlín od prevádzkového celkového zaťaženia
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Obr.č.7. Porovnanie šírok trhlín v absolútnej mierke

5.4 Priehyb

Veľkosť priehybu je ovplyvnená ohybovou tuhosťou dosky, z ktorej sa spätne odvíja ná-

hradná ekvivalentná hrúbka dosky.  Na výpočet ekvivalentnej hrúbky dosky som spra-

coval makro, ktoré pracuje nasledovne:

1.) Na doske sa vyselektujú oblasti konečno-prvkových elementov dosky s rovnakou výstužou.
2.) Cyklus postupne vyselektuje všetky elementy z danej oblasti. Pre príslušné ohybové momenty (normá-
lové sily) každého elementu vypočíta náhradnú ekvivalentnú hrúbku (podľa Harvana(2001) pre ŽB variant
a podľa Harvana(1999) pre predpätý variant), ktorú spätne priradí danému elementu.
Takto vzniká doska s premennou hrúbkou, ktorá sa opäť zaťaží prevádzkovým zaťaže-

ním čím dostávame výsledný priehyb. Na  zohľadnenie dlhodobých vplyvov zaťaženia

sa príslušné zložky zaťažení upravia pomocou súčiniteľa brl.
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Obr.č.8. Porovnanie veľkosti priehybov v závislosti od hrúbky dosky

 ŽB variant Predpätý variant Limitné hodnoty
hrúbka wSTAT wVIS  wSTAT wVIS wSTATlim wVIZlim

dosky [mm] [mm]   mm] [mm] [mm] [mm]

16cm 110,3 75,3 72,5 50,8 58,0 33,3

18cm 74,1 49,8 49,9 34,6 58,0 33,3

20cm 52,6 34,8 18,4 7,8 58,0 33,3

22cm 39,5 25,9 13,1 5,5 58,0 33,3

24cm 30,5 19,8 8,4 3,9 58,0 33,3

26cm 24,1 15,4 7,8 3,1 58,0 33,3

28cm 19,4 12,3 6,6 2,5 58,0 33,3

30cm 16,1 10,1 5,6 2,0 58,0 33,3
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Obr.č.9. Ekvivalentná hrúbka predpätej dosky hrúbky 22cm

V obrázku č.9 vidieť, že veľká časť dosky má ekvivalentnú hrúbku, ktorá je vypočítaná

z ohybovej tuhosti Br = 0,85EbJb .

Obr.č.10. Vizuálny priehyb predpätej dosky hrúbky 22cm
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Záver:
Predpínacie laná vplývajú na tuhosť dosky vyvodením tlakových napätí. Pri vyšších

hrúbkach však výraznejšie na veľkosť priehybu vplýva zvislé zaťaženie od zakrivených

lán v blízkosti podpier.

6. ZÁVER
Na záver možem len potvrdiť platnosť empirických vzorcov pre túto stropnú konštrukciu

za daných okrajových podmienok (veľkosť a rozmiestnenie zaťaženia). Pre ŽB variant

by bol rozhodujúcim faktorom návrhu hrúbky dosky pretlačenie okolo stĺpa a pre pred-

pätý variant by bola rozhodujúcim faktorom limitná hodnota vizuálneho priehybu.
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PRÍLOHY DOKUMENTU

P.1.  Zaťaženie predpínacími lanami, geometria lán

hrúbka spin l1 sptr 0,9Rpd l2 spt_nek wd1 wd2 wd3 Npd a1 a2 a3
dosky [MPa] %] [MPa] [MPa] %] [MPa] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [deg] [deg] [deg]
16cm 1346 5,4 1284 1296 4,1 1132 -1,875 -3,086 14,355 144,2 1,489 2,451 2,451
18cm 1346 4,7 1275 1296 3,6 1125 -2,580 -4,229 19,224 143,3 2,062 3,377 3,377
20cm 1346 4,0 1265 1296 3,0 1117 -3,271 -5,341 23,738 142,2 2,634 4,295 4,295
22cm 1346 3,3 1256 1296 2,4 1109 -3,952 -6,426 27,938 141,1 3,205 5,203 5,203
24cm 1346 2,6 1246 1296 1,9 1102 -4,626 -7,492 31,881 140,2 3,776 6,101 6,101
26cm 1346 1,9 1237 1296 1,3 1094 -5,285 -8,524 35,515 139,1 4,346 6,988 6,988
28cm 1346 1,2 1228 1296 0,8 1088 -5,938 -9,540 38,937 138,1 4,915 7,866 7,866
30cm 1346 0,6 1219 1296 0,2 1079 -6,574 -10,518 42,072 137,0 5,484 8,732 8,732
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hrúbka spin l1 sptr 0,9Rpd l2 spt_nek wd1 wd2 wd3 Npd a1 a2 a3
dosky [MPa] [%] [MPa] [MPa] [%] [MPa] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN] [deg] [deg] [deg]
16cm 1346 96,0 1292 1296 84,6 1139 -1,886 -2,879 6,644 145,1 1,489 1,705 1,705
18cm 1346 95,5 1285 1296 84,2 1133 -2,598 -4,655 10,742 144,4 2,062 2,769 2,769
20cm 1346 95,1 1280 1296 83,9 1129 -3,307 -6,420 14,815 143,8 2,634 3,832 3,832
22cm 1346 94,6 1273 1296 83,5 1124 -4,005 -8,160 18,830 143,0 3,205 4,892 4,892
24cm 1346 94,2 1268 1296 83,1 1119 -4,694 -9,880 22,800 142,2 3,776 5,948 5,948
26cm 1346 93,7 1261 1296 82,8 1114 -5,382 11,594 26,756 141,6 4,346 7,000 7,000
28cm 1346 93,3 1256 1296 82,4 1109 -6,056 13,276 30,636 140,8 4,915 8,048 8,048
30cm 1346 92,8 1249 1296 82,1 1105 -6,721 14,936 34,467 140,1 5,484 9,090 9,090
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P.2.  Príkalad výpočtu zvislých a horizontálnych pružín

ax 1300mm:= ay 700mm:=

a min ax ay,( ):=

C1
E A1⋅

3 a⋅
:= C1 1.76 106×

kN
m

=

C2
E A2⋅

3 a⋅
:= C2 1.633 106×

kN
m

=

C3
E A3⋅

3 a⋅
:= C3 5.138 105×

kN
m

=

Obr.č.P1. Schéma pre výpočet zvislých pružín v okolí stĺpa

kv 3.3m:=

δ
1
3

kv3

E I⋅
⋅

k
1
δ

3 E⋅ I⋅

kv3

Obr.č.P2. Schéma pre výpočet horizontálnych pružín
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- polomer kruhovej časti r 350mm:=

- šírka rovnej časti b 600mm:=

Ix
1

12
b⋅ 2 r⋅( )3⋅ 2

π r4⋅

8
⋅+:= Ix 0.029 m4=

Iy
1
12

2 r⋅( )⋅ b3⋅ 2
π r4⋅

8
π r2⋅

2
b
2







2
⋅+









⋅+:= Iy 0.059 m4=

kx
3 E⋅ Iy⋅

kv3
:= kx 1.601 105×

kN
m

=

ky
3 E⋅ Ix⋅

kv3
:= ky 7.851 104×

kN
m

=

P.3.  Tabuľky extrémnych ohybových momentov a plochy výstuží

Železobetónové alternatívy -stĺpový pru Železobetónové alternatívy -stĺpový pruh 4
hrúbka my1A As nFR12 my1B As nFR12 hrúbka mx4A As nFR12 mx4B As nFR12
dosky [kNm/m] [cm2] [ks] [kNm/m] [cm2] [ks] dosky [kNm/m] [cm2] [ks] [kNm/ [cm2] [ks]
16cm 29,8 6,05 6 -72,5 19,48 18 16cm 42,5 8,91 8 -121,3 29,71 27
18cm 30,2 5,17 5 -83,0 17,81 16 18cm 45,6 8,02 8 -121,2 25,22 23
20cm 31,2 4,63 5 -95,5 17,12 16 20cm 48,8 7,40 7 -120,6 20,54 19
22cm 34,7 4,55 5 -106,7 16,50 15 22cm 52,2 6,97 7 -119,6 17,28 16
24cm 37,4 4,39 4 -118,9 16,16 15 24cm 55,6 6,63 6 -118,6 14,96 14
26cm 40,3 4,29 4 -131,0 14,87 14 26cm 59,2 6,38 6 -119,0 14,27 13
28cm 42,9 4,17 4 -142,7 14,71 14 28cm 62,8 6,17 6 -129,7 14,05 13
30cm 45,8 4,10 4 -154,6 14,59 13 30cm 66,4 5,99 6 -140,5 13,88 13

Železobetónové alternatívy -medzistĺpový
hrúbka mx6A As nFR12 my9A As nFR12
dosky [kNm/m] [cm2] [ks] [kNm/m] [cm2] [ks]
16cm 18,2 4,00 4 25,5 5,12 5
18cm 20,2 3,72 4 27,6 4,71 5
20cm 22,4 3,55 4 29,7 4,40 4
22cm 24,8 3,45 4 32,3 4,23 4
24cm 27,4 3,40 4 35,0 4,10 4
26cm 30,2 3,38 3 37,9 4,03 4
28cm 33,2 3,38 3 40,9 3,97 4
30cm 36,3 3,39 3 44,0 3,93 4
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Predpäté alternatívy -stĺpový pruh 1 Predpäté alternatívy -stĺpový pruh 4
hrúbka my1A ny1A As my1B ny1B As hrúbka mx4A nx4A As mx4B nx4B As
dosky [kNm/m] [kN/m [cm2] [kNm/m] [kN/m] [cm2] dosky [kNm/m] [kN/m [cm2 [kNm/m] [kN/m [cm2

16cm 25,6 -160 2,95 -59,4 -100 13,84 16cm 41,2 -90 7,46 -108,0 -120 24,96
18cm 27,9 -160 2,60 -68,2 -100 12,78 18cm 43,6 -90 6,48 -103,6 -120 19,76
20cm 29,6 -160 2,25 -69,8 -100 10,60 20cm 46,0 -90 5,80 -96,1 -120 14,38
22cm 31,1 -160 1,96 -75,1 -100 9,82 22cm 48,5 -90 5,30 -90,3 -120 11,19
24cm 32,2 -160 1,68 -78,5 -100 8,93 24cm 51,1 -90 4,93 -85,0 -120 8,96
26cm 33,5 -160 1,48 -82,7 -100 8,34 26cm 53,7 -90 4,63 -84,9 -120 7,86
28cm 35,9 -160 1,44 -86,7 -100 7,84 28cm 56,3 -90 4,38 -89,4 -120 7,47
30cm 38,2 -160 1,38 -90,4 -100 7,41 30cm 59,0 -90 4,18 -93,5 -120 7,11

Predpäté alternatívy -medzistĺpový pruh 6 a
hrúbka mx6A nx6A As my9A ny9A As
dosky [kNm/m] [kN/m] [cm2] [kNm/m] [kN/m] [cm2]
16cm 17,9 -80 2,67 24,6 -100 3,55
18cm 20,1 -80 2,49 26,4 -100 3,13
20cm 22,2 -80 2,34 28,6 -100 2,89
22cm 24,4 -80 2,25 30,2 -100 2,62
24cm 26,7 -80 2,15 32,5 -100 2,50
26cm 29,2 -80 2,16 34,8 -100 2,40
28cm 31,8 -80 2,15 37,2 -100 2,32
30cm 34,5 -80 2,15 39,7 -100 2,27

P.4.  Tabuľky šírok trhlín

Železobetónové alternatívy -stĺpový Železobetónové alternatívy -stĺpový
hrúbka mx4A nFR12 asx uax ubx hrúbka mx4B nFR12 asx uax ubx

dosky [kNm/m] [ks] [mm] [mm] [mm] dosky [kNm/m] [ks] [mm] [mm] [mm]
16cm 35,3 8 31 0,229 0,277 16cm -102,0 27 31 0,114 0,137
18cm 38,1 8 31 0,195 0,236 18cm -103,4 23 31 0,132 0,159
20cm 40,9 7 31 0,207 0,251 20cm -104,2 19 31 0,158 0,181
22cm 43,9 7 31 0,202 0,244 22cm -104,9 16 31 0,183 0,221
24cm 47,0 6 31 0,228 0,276 24cm -105,4 14 31 0,199 0,240
26cm 50,2 6 31 0,223 0,270 26cm -105,8 13 43 0,213 0,257
28cm 53,3 6 31 0,220 0,266 28cm -111,2 13 43 0,208 0,251
30cm 56,6 6 31 0,218 0,263 30cm -120,4 13 43 0,209 0,253
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Železobetónové alternatívy -medzistĺpový pruh 9
hrúbka my9A nFR12 asy uay uby

dosky [kNm/m] [ks] [mm] [mm] [mm]
16cm 20,4 5 31 0,227 0,274
18cm 22,3 5 31 0,194 0,235
20cm 24,3 4 31 0,224 0,270
22cm 26,5 4 31 0,220 0,266
24cm 28,9 4 31 0,218 0,263
26cm 31,4 4 31 - -
28cm 33,3 4 31 - -
30cm 36,7 4 31 - -

Predpäté alternatívy -stĺpový pruh 4 Predpäté alternatívy -stĺpový pruh 4
hrúbka mx4A nx4A nFR12 asx uax ubx hrúbka mx4B nx4B nFR12 asx uax bx

dosky [kNm/m] [kN/m] [ks] [mm] [mm] [mm] dosky [kNm/m] [kN/m] [ks] [mm] [mm] m]
16cm 33,6 -105 7 31 0,211 0,255 16cm -86,2 -130 23 31 0,123 48
18cm 35,9 -105 6 31 0,203 0,245 18cm -82,3 -130 18 31 0,127 54
20cm 37,8 -105 6 31 0,183 0,222 20cm -74,6 -130 13 31 0,165 00
22cm 39,8 -105 5 31 0,202 0,244 22cm -69,1 -130 10 31 0,183 21
24cm 42,0 -105 5 31 0,195 0,235 24cm -63,9 -130 8 31 0,190 30
26cm 44,1 -105 5 31 0,187 0,226 26cm -63,5 -130 7 31 0,196 36
28cm 46,3 -105 4 31 0,218 0,263 28cm -66,9 -130 7 31 0,190 30
30cm 48,5 -105 4 31 0,217 0,262 30cm -71,3 -130 7 31 0,193 33

redpäté alternatívy -medzistĺpový pruh 9
hrúbka my9A ny9A nFR12 asy uay uby

dosky [kNm/m] [kN/m] [ks] [mm] [mm] [mm]
16cm 19,4 -90 4 31 0,187 0,226
18cm 21,0 -90 3 31 0,197 0,238
20cm 22,5 -90 3 31 - -
22cm 24,2 -90 3 31 - -
24cm 26,0 -90 3 31 - -
26cm 27,8 -90 3 31 - -
28cm 29,8 -90 3 31 - -
30cm 31,7 -90 3 31 - -
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P.5.  Pretlačenia dosky okolo stĺpa

Obr.č.P3.  Výpočtová schéma pretlačenia dosky. Pôdorys, rez stĺpom.

šmykové napätie...  tN=(Nqd-Npd)/ucr                   Nqd – reakcia dosky na stĺp od zvislého zaťa-

ženia

                                                    Npd – zdvihové účinky predpínacích lán

únosnosť betón ....  tbu=0,42 ks kh kn gb Rbtd

hrúbka šmykové napätie v kritickom obvode tN únosnosť betónu tbu

dosky ŽB variant  [kPa] Predpätý variant [kPa] ŽB variant  [kPa] Predpätý variant [kPa]
16cm 917,1 609,6 831,1 925,9
18cm 845,5 454,6 822,5 855,8
20cm 787,4 335,9 785,8 756,6
22cm 739,0 243,4 726,7 697,3
24cm 698,0 170,1 688,8 653,9
26cm 662,6 111,6 656,2 628,9
28cm 631,8 64,8 638,2 607,3
30cm 604,6 27,1 617,1 593,0
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P.6.  Overenie výpočtu priehybu a porovnanie

Pre porovnanie som vybral prostú dosku 7x10m po obvode kĺbovo podopretú. Uvažoval

som o dvoch alternatívnych

zaťaženiach, s dvomi hrúbka-

mi dosiek

a so železobetónovou

a predpätou alternatívou.

Všetky typy dosiek boli vystu-

žené rovnakou betonárskou

vystužou,t.j. smer X 8FR12/m,

krytie 38mm, smer Y

10FR12/m, krytie 26mm.

Predpätie je do dosky vnášané v oboch smeroch a to silou 150kN/m, čo zodpovedá

1FLSA15,5/m.

Zoznam skratiek, ktoré budem používať:

hd ... hrúbka dosky

hekv ... ekvivalentná hrúbka dosky

15 ... doska s hrúbkou hd = 150mm

20 ... doska s hrúbkou hd = 200mm

M ... alternatíva zaťaženia  q = v + hd.25,0kNm3 , kde v = 5,0kNm2

V ... alternatíva zaťaženia  q = v + hd.25,0kNm3 , kde v = 8,0kNm2

ŽB ... železobetónová varianta

P ... predpätá varianta
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Porovnával som dve alternatívy:

A) - ekvivalentná hrúbka dosky, vypočítaná pomocou programu EDÍCIA

ŽELEZOBETÓN, počítaná pre maximálne ohybové momenty v strede dosky

      - priehyb na doske s konštantnou ekvivalentnou hrúbkou

B) - ekvivalentná hrúbka v strede dosky získaná ako výstup z vlastného programu (opí-

saný v kapitole 6.4)

    - priehyb počítaný na doske s plynule premennou hrúbkou ako výstup z vlastného

programu (opísaný v kapitole 6.4)
 hekv (mm) priehyb (mm)  hekv (mm) priehyb (mm)

typ dosky alt.A alt.B alt.A alt.B typ dosky alt.A alt.B alt.A alt.B
ŽB 15 M 99 103 43,3 64,4 P 15 M 126 126 29,3 35,2
ŽB 20 M 158 165 14,4 17,0 P 20 M 175 179 12,1 13,3
ŽB 15 V 92 96 76,0 115,9 P 15 V 110 109 52,8 79,2
ŽB 20 V 142 146 24,7 34,8 P 20 V 166 172 19,0 21,3

Tab.č.P1.  Porovnanie alternatív A a B

Obr.č.P4.

 Ekvivalentná hrúbka dosky alt.B

typ dosky:

ŽB 15 V

Obr.č.P5.

 Ekvivalentná hrúbka dosky alt.B typ

dosky:P 15 V
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ZÁVER:
Veľkosti priehybu sú odlišné tým viac, čím viac sa zväčšuje rozdiel maximálnych ohybo-

vých momentov od momentu na medzi vzniku trhlín. Porovnávané ekvivalentné hrúbky

dosiek sú približne rovnaké.

LITERATÚRA:
1 Harvan,I.:Nosné betónové konštrukcie pozemných stavieb. Inžinierská akadémia

Slovenska, Bratislava, 2001, 252 s.

2 Harvan,I.:Predpätý betón. Vysokoškolské skriptá. Stavebná fakulta STU Bratisla-

va, 1999,  143 s.

3 STN 73 00 35 – Zaťaženie stavebných konštrukcií, 1986

Použité programy:

1 ANSYS 5.7 , ANSYS 5.3

2 EDÍCIA ŽELEZOBETÓN, spracovateľ: doc Ing. I.Harvan,CSc.
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EKOMOSTY JAKO PRVKY RIEŠENIA BIOKORIDOROV
KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV POUŽITÍM AKUMULÁTORU

CHLADU

Riešiteľ: Lucia Fedáčková, SvF, TU Košice

Vedúci práce: M. BALINTOVA - SvF, TU Košice

Anotace práce:
Fragmentácia krajiny dopravnou infraštruktúrou je spojená s izoláciou biotopov a

kolíziou zveri  s idúcimi automobilmi. Hlavne diaľnice predstavujú neprekonateľné barié-

ry, ktoré rozdeľujú pôvodnú krajinu na izolované celky. Vedie to k redukcii a degradácii

fauny. Jedným z možných riešení na zníženie týchto vplyvov je výstavba ekomostu. Aby

sa zver nebála použiť ekomosty musí ich konštrukcia spĺňať špecifické požiadavky napr.

pôdorysný tvar, pokrytie ekomostu rovnakou lesnou vegetáciou, úlohou ktorej je vytvoriť

prirodzený prechod pre zver a chrániť ju pred oslnením a hlukom.

Cieľom práce je prezentovať najnovšie poznatky v oblasti výstavby ekomostov.

Na základe záverov z posudzovania vplyvov výstavby diaľnice Hybe – Važec na životné

prostredie bola vybraná konkrétna lokalita pre výstavbu ekomostu.
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ÚVOD
     S hospodárskym rozvojom a rastúcim komfortom života je priamo spojený rozvoj do-

pravy. Vysoká koncentrácia dopravy však zároveň prináša niektoré nové, doposiaľ ne-

známe riziká. Jedným z najvýznamnejších problémov je skutočnosť, že diaľnica vytvára

v krajine pre väčšinu živočíchov celkom neprekonateľné bariéry. Dôsledkom existencie

diaľničných komunikácií je obmedzenie bežného pohybu zveri v krajine, fragmentácia

krajiny a populácií živočíšnych druhov, ktoré vedú k izolácii dielčich populácií a takisto

kolízii voľne žijúcej zveri s dopravnými prostriedkami [1,2].

     Je dokázané, že ak je fauna rozdelená na menšie izolované celky, vedie to k jej

rýchlej redukcii a degenerácii, teda úhynu. Zistilo sa takisto, že ak nové pozemné komu-

nikácie a železničné trate oddeľujú z lesov časti menšie než 20 ha, lesná zver vymiera

[3].

    V záujme zachovania rovnováhy prírody a zmiernenia dopadov stavebného diela na

okolitú krajinu a živočíšne druhy, vznikli mnohé snahy s cieľom zamedziť týmto nežia-

dúcim vplyvom. Jedným z riešení sa je stavba zeleného mostu [4].

1. EKOMOSTY

1.1. Čo sú to ekomosty

    Ekomosty niekedy označované ako zelené mosty alebo ekologické mosty sú migrač-

né objekty, ktoré slúžia na voľný pohyb zveri v krajine rozdelenej komunikáciou na izo-

lované celky. Ekomosty teda tvoria spojnicu medzi oddelenými životnými priestormi.

     Ide o mostnú konštrukciu, určenú na prevedenie lesnej cesty cez komunikáciu, pri-

čom táto cesta je projektovaná s hlavným cieľom: umožniť bezpečný prechod zveri v ich

životnom prostredí. Táto stavba,  je navrhnutá tak, aby svojimi rozmermi umožnila pre-

kročiť danú prekážku a zároveň umožnila aj migráciu zveri (obr.1) [4,5].
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     Ukázalo sa, že nestačí stavať akékoľvek ekomosty alebo ekodukty, pretože praktický

význam majú len tie, ktoré sa zver nebojí použiť. Zo skúseností získaných pri výstavbe

ekomostov vo Francúzsku, Belgicku a Luxembursku vyplýva, že otázka návrhu eko-

mostu nie je ľahká [11,12].

                                    Obr.1     Ekomost umožňujúci migráciu zveri

  1.2. Vývoj migračných objektov - ekomostov

     Prechody tzv. 1. a 2. generácie (1965-1995) vo Francúzsku, Nemecku a Rakúsku

nespĺňali všetky podmienky správneho návrhu. Lokalizácia prechodov nebola často

presná, väčšinou boli poddimenzované a technické aj dispozičné riešenie bolo značne

empirické a nedosahovali požadovanú účinnosť, predovšetkým vzhľadom, kompozíciou

a úpravou v okolí (obr.2).

     Až prechody tzv. 3. generácie (1995 a ďalej) odpovedajú pokrokom v ekologickom

výskume. Zameriavajú sa na správanie sa zveri pri približovaní sa k prekážke, pri-

čom veľký dôraz sa kladie na celkové začlenenie objektu do okolia a na zníženie ďal-

ších negatívnych vplyvov (hluk, oslnenie a i.) (obr.3) [4,5].
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1.3. Charakteristiky ekomostov

Charakteristiky, ktoré vyplynuli  zo skúseností s mostami 1. a 2. generácie sú tieto:

- Pôdorysný tvar mostu je daný dvoma krivkami, súmernými k osi mostu, a to tak, že

na koncoch mosta je jeho šírka 40 m a uprostred mostu postačí aj šírka 8 m, v zá-

vislosti na druhu zveri, pre ktoré je ekomost určený. Dĺžka mostu je daná šírkou ko-

munikácie, ktorú má most preklenúť a takisto aj hĺbkou zárezu tejto komunikácie do

krajiny (obr.3).

- Ekomost je pokrytý takou istou (alebo aspoň podobnou) lesnou kultúrou, ako obe

časti lesa, ktoré komunikácia rozdeľuje. Odtiaľ plynie nutnosť zabezpečiť dostatočnú

hrúbku zeminy na povrchu nosnej konštrukcie ekomostu (obr.1).

- Ak je ekomost používaný lesným personálom na prechod cez komunikáciu z jednej

časti lesa do druhej, je potrebné uprostred mostu zriadiť úzku pešiu cestu, a to len

do takej šírky, aby ju mohli použiť  peší a cyklisti. Šírka mostu uprostred má byť po-

tom aspoň 12 m (obr.4) .

- Ak je komunikácia  vedená po dostatočne vysokom násype, radšej treba použiť pre

migráciu zveri ekotunely v tomto násype, ale len vtedy, ak môže byť jeho výška as-

poň 4 až 12m (obr.5) [5,6,7].

- Okraje ekomostov je treba upraviť tak, aby zver bola maximálne izolovaná (opticky

aj akusticky) od komunikácie a dopravy na nej.

obr.2    Ekomost 1. generácie
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obr.3      Ekomost 3. generácie

Obr.4     Ekomost s lesnou cestou

Obr.5     Ekotunel
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1.4. Základné otázky pri návrhu ekomostu

     Rozhodujúcimi podmienkami pre návrh ekomostu je druh, veľkosť, vlastnosti a zvyky

zveri.

     Základnými otázkami pri návrhu ekomostu je:

• umiestnenie migračného objektu – odpoveď na otázku „kde realizovať“ (odpoveď na

túto otázku prislúcha predovšetkým ekológovi),

• parametre migračného profilu – odpoveď na otázku „ako realizovať“ (jadrom práce je

táto časť, ktorá rieši otázku konkrétneho technického riešenia migračného objektu

na základe zadania špecifikovaného ekológom) [4].

1.5. Kritériá akceptované zverou pri prechode ekomostom

     Či voľne žijúca zver zelený most prijme alebo nie, závisí podľa vyhodnotených prie-

skumov na nasledujúcich  kritériách:

1. Nutný je čo najväčší počet zariadení, ktoré zver na most navádzajú.

2. V oblasti mostu musí existovať pre zver možnosť orientovať sa z úkrytu menších

húštin.

3. Ak je to možné, zelený most musí byť na rovnakej výškovej úrovni ako je okolitý

terén (zver nebude chodiť do kopca a z kopca aby sa dostala na druhú stranu cesty),

tolerujú sa len ploché svahy.

4. Spevnené prechody zver neprijme - betónová vozovka alebo dlažba, preto by

mali byť prekryté kyprou ornicou alebo zhutnenou zeminou (tá by mala byť mierne

priepustná) so zatrávnením.

5. Zelený most by mal byť opticky a akusticky oddelený od priestoru cesty.

6. Šírka pod 20 m nie je dostatočná.

     Niektoré druhy strácajú plachosť pred komunikáciou až po niekoľkých mesiacoch

a preto využívajú prechody až veľmi neskoro. Zatiaľ čo druhy ako líška, jazvec a zajac

poľný využívajú zelené mosty rýchle už po niekoľkých dňoch až týždňoch, u vysokej

zveri trvá táto doba od niekoľko mesiacov až po niekoľko rokov. Zver môže využívať
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obvyklé lokality pozdĺž cestnej komunikácie len ak má možnosť túto trasu pravidelne

prechádzať. Trvalý stres pri prechádzaní trasy môže narušiť okamžitú „pripravenosť“

využívať obvyklé životné dielčie priestory. Dôsledkom sú oblasti bez voľne žijúcej zveri

a za určitých podmienok až celej krajiny bez zveri [4,5].

2. POPIS KONKRÉTNYCH PROJEKTOV ZELENÝCH MOSTOV

2.1. Most pre zver v Mylhouse

     Výsledky prieskumu viedli k odporúčaniu na realizáciu mostov pre zver v Mylhouse.

U týchto mostov, zhotovených v roku 1985, bola zver navedená pomocou lievikovitých,

zbiehajúcich sa plotov na most. Vertikálne betónové rebrá nosnej konštrukcie mosta

obložené drevom, zamedzujú pohľadu na prevádzku na diaľnici a odhlučňujú most. Vy-

sadenie nízkych krovín na prístupe na most čiastočne slúži ako krytie a zvyšuje atrakti-

vitu pre zver. Na koncoch majú mosty šírku 19,2 m, ktorá sa zužuje smerom k stredu na

12 m. Ak odpočítame šírku vysadenej zelene na krajoch, zostáva svetlá šírka mosta cca

8 m v strede rozpätia. Cez jeden z mostov vedie aj poľná cesta. Rozpätie mostov je 29

m (obr.6) [4,5].

Obr.6     Ekomost, na ktorý je zver navedená pomocou lievikovitých, zbiehajúcich sa

plotov
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2.2. Viadukty pre divú zver medzi Arnhemom a Apeldoornom

     Na ceste A 50 medzi Arnhemom a Apeldoornom prejde denne 30 000 vozidiel. Táto

cesta pretína národný park, jednu z mála súvisle zalesnených oblastí, s rozlohou 5 000

ha. Na základe požiadaviek organizácie na ochranu zvierat boli schválené dva zelené

mosty. Zaviedli sa pod názvom „Cerviduct“, ktoré všeobecne  v súčasnej dobe označu-

jeme ako „viadukt pre divú zver“. Jedná sa o stavby, ktoré sú svojho druhu najväčšie

v Európe. Oba sú široké 50 m a premosťujú zárez 80 m široký, v ktorom vedie dvojpru-

hová diaľnica a paralelne takisto cestu prvej triedy. Oba zelené mosty  boli zámerne

zhotovené iným spôsobom: viadukt „Woeste Hoeve“ vo forme troch vedľa seba umiest-

nených rúr (polovičných) s pokrytím zeminou, viadukt „Terlet“ tradičnou železobetóno-

vou technikou [4].

 3. KATEGORIZÁCIA MIGRAČNÝCH OBJEKTOV
V tab.1 je uvedená kategorizácia migračných objektov. Vychádza zo základných delení

technických cestných objektov [2].

Potrubný priepust

Priepusty Rámový priepust

Most viacúčelový

Most špeciálny

Podchody
(P) Mosty na diaľnici

Most veľký, prirodzený

Most viacúčelový

Mosty cez diaľnicu Most špeciálny

Tunel špeciálny

Migračné ob-
jekty

Nadchody
(N)

Tunely Tunel prirodzený

Tab.1     Kategorizácia migračných objektov
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3.1. Mosty cez diaľnicu

     Mosty cez diaľnicu sú mostné konštrukcie, určené na prevedenie lesnej alebo poľnej

cesty cez existujúcu komunikáciu a zároveň je tento objekt využitý ako prechod pre

zvieratá. Tieto mosty sú navrhnuté tak, aby svojimi rozmermi umožnili prekročiť danú

prekážku a zároveň umožnili migráciu zveri. Nevhodným riešením je dlhý a úzky koridor

bez rozšírených nástupov, pretože je problematická údržba zelene v úzkych korytách.

Vhodné riešenie tu môžeme doplniť PH stenami. Tieto mosty sú určené pre stredne

veľkú zver (obr.4) [4,5,2].

3.2  Ekologické tunely

     Ekologické tunely sú konštrukcie pre ekologické prechody a platia pre ne pravidlá

priestorového usporiadania tunelov a to najmä ich dĺžka, ktorá je pre definíciu tunelu

väčšia než 50 m. Pri vedení komunikácie pod úrovňou biokoridoru predstavuje optimál-

ne riešenie (obr.7) [4,2,8].

Obr.7     Ekologický tunel so správnym priestorovým usporiadaním
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4. MIGRAČNÝ POTENCIÁL
     Migračný potenciál (MP) je definovaný ako pravdepodobnosť funkčnosti migračného

profilu. Migračný profil je vtedy funkčný, ak ho zver využíva a ak zaisťuje ich bezpečnú

migráciu cez pozemné komunikácie.

     Funkčnosť migračného profilu určujú dve zložky:

♦ ekologická – vyjadrená ako migračný potenciál ekologický (MPE), vyjadruje pravde-

podobnosť s akou je migračná cesta plne využívaná zverou v tzv. nulovom variante,

tj. bez výstavby komunikácie resp. pred výstavbou. Zložkou migračného potenciálu

ekologického je významnosť migračnej cesty (MPTA) a rušivé vplyvy (MPTB).

♦ technická – vyjadrená ako migračný potenciál technický (MPT), vyjadruje pravdepo-

dobnosť, s akou bude migračný objekt plne využívaný zverou, alebo pravdepodob-

nosť s akou budú

♦ zachované pôvodné parametre migrácie pri realizácii daného objektu. Funkčnosť

samotného technického diela, označovaného ako migračný objekt, je daný vlastným

technickým riešením objektu ( predovšetkým rozmerovými parametrami podľa no-

mogramov (obr.8,9)) – vyjadrené zložkou migračného potenciálu technického MPTA

a elimináciou rušivých vplyvov prevádzky – jedná sa o súbor opatrení ku zníženiu

vplyvov hluku a osvetlenia vyjadrené zložkou migračného potenciálu technického

MPTB.

obr. 8      Nomogram pre odhad MPT pre nadchod, kde parametrom je minimálna šírka
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obr.9        Nomogram pre odhad MPT pre nadchod, kde parametrom je stredný uhol

Celkový migračný potenciál je definovaný ako súčin migračného potenciálu ekologické-

ho a technického.

5. KONŠTRUKČNÉ HĽADISKO EKOMOSTOV

5.1. Umiestnenie ekomostov

     Každý ekomost pre zver by mal byť umiestnený v trase prirodzeného biokoridoru

v pôvodnej krajine bez komunikácie, takisto by mal byť situovaný v takom mieste komu-

nikácie, aby niveleta ekomostu nadväzovala na priľahlý terén a aby nebola vo výraznom

vrcholovom oblúku. Z tohto dôvodu je účelné voliť polohu ekomostu v mieste, kde je

komunikácia v záreze. Čím je zárez hlbší, tým je to z hľadiska pohody pre zver priazni-

vejšie. Ale z hľadiska ekonómie to je nepriaznivé, pretože most musí byť dlhší a teda aj

drahší. V prípade, že sa jedná  o komunikáciu, ktorá je vedená rovinatým terénom, je

potom z tohto hľadiska možné zriadiť dlhé a široké pozvoľné násypy za oboma podpe-

rami a tieto dostatočne ochrániť protihlukovými stenami a zábranami proti oslneniu od

prechádzajúcich vozidiel [5,6,3].
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5.2. Veľkosť ekomostu

     Dĺžka ekomostu závisí na šírke prekračovanej prekážky a na hĺbke zárezu. Dĺžka

ekomostu sa pohybuje najčastejšie od 30 do 40 m. Šírka ekomostu je veľmi dôležitým

parametrom z hľadiska psychológie zvieraťa. Úzke dlhé lávky zver nepoužíva. Všeo-

becne platí, že väčšia šírka mostu vytvára podmienky pre častejšie využívanie zveri,

a to aj pre veľké cicavce, ktoré sú najnáročnejšie na parametre prechodu. Zo zahranič-

ných skúseností je známe, že šírka mostu nemusí byť po celej jeho dĺžke konštantná.

Dôležité sú široké nálievkové nástupy na most, doplnené oplotením, ktoré zver na most

navádza. Uprostred mostu môže byť šírka podstatne menšia než nad podperami.. Ak

uvažujeme ekomost, ktorý bude využívaný len zverou a nebude na ňom vedená lesná

cesta, tak možno akceptovať najmenšiu šírku mostu uprostred jeho rozpätia od 8 do 20

m v závislosti na kategórii migračného profilu podľa skupiny zvierat. Pre veľké cicavce

(typu jeleň) to bude 20 m, pre stredné cicavce, kopytníky (typu srnec) postačí 15 m

a pre stredné cicavce, šelmy (typu líška) bude vyhovovať najmenšia šírka uprostred

mostu nad podperami v mieste nástupu zveri na most. Táto väzba môže byť vyjadrená

veľkosťou stredového uhla, ktorý by sa mal pohybovať medzi 60° až 90°. Šírka eko-

mostu nad podperami by mala byť aspoň  40 m [5,1,3] .

 5.3. Zaťaženie

     Najväčšiu časť zaťaženia tvorí zaťaženie stále, tj. vlastná tiaž nosnej oceľo-

betónovej konštrukcie a doska mostovky.

     Náhodilé dlhodobé zaťaženie sa skladá z vlastnej tiaže: izolácia dosky mostovky,

ochrana izolácie, protihluková stena a vrstvy zeminy na mostovke, kde zemina sa uva-

žuje nasýtená vodou a porastu vo svojej plnej vegetačnej veľkosti.

Ak sa jedná o ekomost, na ktorom je uvažovaná lesná cesta, zaťaženie migrujúcou zve-

rou nemôžeme zanedbať. Medzi krátkodobé zaťaženie uvažujeme ďalej zaťaženie kli-

matické: vetrom a snehom.

     Pre návrh ekomostu je rozhodujúce zaťaženie zvislé, ktoré vzniká od vlastnej tiaže:

nosnej železobetónovej konštrukcie, vrstvy zeminy a snehu.
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     Ostatné zaťaženia majú vplyv podružný. Na ekomoste sa nevyskytuje zaťaženie dy-

namické a zaťaženie časovo premenlivé. Ekomosty nie sú  namáhané na únavu, ako

bežné mosty slúžiace doprave. Väčšina zaťaženia pôsobí dlhodobo. Rozdielne oteple-

nie jednotlivých častí mostnej konštrukcie ekomostu je nižšie než u mostov pre dopravu,

pretože relatívne hrubá vrstva zeminy bráni oslneniu dosky mostovky [5].

     Špecifickou otázkou zostáva stanovenie potrebnej hrúbky zeminy, ktorá zaistí pod-

mienky pre rast zvoleného typu vegetácie. Ide o udržanie nutnej  vlhkosti zeminy

a o zaistenie stability vysokej vegetácie, aby nedochádzalo k ich vyvráteniu [3].

5.4. Typy konštrukcií ekomostov

     Z hľadiska voľby hlavnej nosnej konštrukcie sa pre prípad spriahnutých železobetó-

nových ekomostov uvažujú prevažne trámové mosty. V závislosti na podmienkach pod

mostom a na šírke prekračovania komunikácie možno uvažovať prosté alebo spojité

nosníky. V prípade spojitých nosníkov to môžu byť nosníky o dvoch, troch aj štyroch

poliach [5].

     Výhodou trámových spriahnutých oceľo-betónových mostov je ich nenáročná

a bezproblémová výroba, montáž aj údržba. Tieto ekomosty možno takmer bez obmed-

zenia prevádzky pod mostom dodatočne inštalovať aj nad komunikáciami, ktoré sú

v prevádzke  pomocou jednoduchej mechanizácie [3].

5.5. Konštrukčné riešenie

      Konštrukčné zvláštnosti spriahnutých oceľo-betónových trámových ekomostov vy-

plývajú z ich pôdorysného tvaru. Nad podperami  je nutná veľká šírka mostu (min. 40 m)

a uprostred mostu postačí menšia šírka (8 až 20 m).

     Zásadnou konštrukčnou otázkou je rozmiestnenie a tvar nosníkov pôdorysu mostu.

Môžu byť použité nosníky priame, lomené aj zakrivené a môžu mať premenlivé osové

vzdialenosti po dĺžke mostu. Výška jednotlivých nosníkov môže byť rôzna, dokonca aj

premenlivá po dĺžke. Rovnako vyloženie konzol môže byť premenlivé.

     V prípade trámového mostu o viac poliach môže byť v jednotlivých poliach použitý

rôzny počet nosníkov. Uprostred rozpätia mostu je  výhodný návrh dosky mostovky vo

výraznom dostrednom sklone v tvare konvexnej krivky. Zvýšené okraje mostu nútia zver
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prechádzať v osi mostu a súčastne tieto okraje tvoria prirodzenú protihlukovú stenu

a zabraňujú oslneniu od prechádzajúcich vozidiel.

     Hlavnou nosnou konštrukciou sú vo všetkých tu popisovaných tvarových variantoch

železobetónové spriahnuté nosníky, ktoré sa skladajú z oceľového nosníka a zo spriah-

nutej železobetónovej dosky mostovky.

     Oceľové nosníky tvaru I sú zvarované jednooso symetrické s väčšou dolnou ako

hornou pásnicou. Horná pásnica je iba tak široká, aby sa dali na ňu umiestniť prvky

spriahnutia a aby oceľový nosník vyhovel v okamžiku montáže. Prvkom spriahnutia mô-

žu byť oceľové trny alebo perforovaná lišta [5].

      Z dôvodu jednoduchosti výroby a montáže sa predpokladajú priečne stužidlá len

nad podperami. S ohľadom na charakter zaťaženia  (nepohyblivé zaťaženie takmer

rovnomerné v rozsahu celého pôdorysu mostu) môžu byť podperové  stužidlá relatívne

subtílne,  montážne priskrutkované na zvislé výstuhy steny nad ložiskami.

     Železobetónová doska mostovky spriahnutá s oceľovými nosníkmi sa uvažuje ako

monolitická na odoberateľnom inventárnom debnení.

     Rímsy tejto dosky môžu byť prefabrikované a môžu byť do nich kotvené stĺpy pro-

tihlukovej steny.

     Ložiská budú umiestnené pod každým oceľovým nosníkom. Ložiská sú navrhnuté

ako elastomerované.

     Mostné závery v tomto prípade slúžia na prekrytie dilatačnej medzery medzi mostom

a podperou a musia zaistiť predpokladané posuny a pootočenia mostu.

     Izolácia železobetónovej dosky bude z tradičných materiálov. Dôležitá je však

ochrana izolácie proti mechanickému poškodeniu od koreňových systémov vegetácie,

napr. použitím geotextílií [3].
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5.6. Montáž

     Výhodou spriahnutej oceľovej trámovej mostovej konštrukcie je jej jednoduchá

montáž. Na spodnú stavbu (podpery príp. piliere) sa osadia jednotlivé oceľové nosníky

pomocou ľahkých mobilných žeriavov z úrovne vozovky. Táto operácia si vyžaduje iba

krátkodobé obmedzenie premávky pod mostom. Montáž podperových stužidiel

a osadenie oceľovej konštrukcie na ložiská už prebieha za plnej prevádzky pod mos-

tom. Rovnako tak i montáž inventárneho odoberateľného debnenia sa prevádza len

s ochrannou sieťou pod oceľovou konštrukciou. Betónová zmes bude dopravovaná na

stavenisko v autodomiešavači a ukladaná za pomoci mobilnej betónovej pumpy stojacej

pod mostom [5].

     Osadenie mostných uzáverov a rímsových prefabrikátov, prevedenie izolácie dosky

mostovky a jej ochrany, montáž protihlukovej steny a ďalšieho prípadného vybavenia

mostu je rovnaké ako pri bežných mostoch pozemných komunikácií. Špeciálnou činnos-

ťou je navezenie zeminy na hotovú mostovku pri súčastnom vysádzaní rastlinstva.

Z tohto hľadiska je tiež žiadúce pri stavbe ekomostu čo možno najmenej porušiť prirod-

zený rast oboch predpolí mostu, tzn. nezriaďovať na predpoliach stavebné komunikácie

a zariadenie staveniska [3].

5.7. Príslušenstvo ekomostu

a) Zábradlie, protihlukové clony - prvky týchto konštrukcií je potrebné navrhovať a voliť

tak, aby čo možno najviac rešpektovali okolitý prírodný charakter. Najlepšie sú kon-

štrukcie z prírodných materiálov alebo ich napodobeniny z umelých stálofarebných

hmôt, doplnené vhodnou skladbou farieb, tak aby zver nebola týmito prvkami plaše-

ná. Protihlukové clony môžu zároveň slúžiť ako clony proti oslneniu zveri [4,2].

b) Oplotenie - hlavným dôvodom k oploteniu diaľnice je zamedzenie stretov vozidiel so

zverou prebiehajúcou cez diaľnicu. Oplotenie, aby plnilo svoju funkciu, musí byť udr-

žované vo funkčnom stave, lebo ak sa naruší celistvosť oplotenia, zver sa dostáva

do priestoru za plotom, kde veľmi ľahko podlieha „chaotickému správaniu“, snaží sa
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uniknúť, naráža do oplotenia a nakoniec končí pod kolesami vozidiel. Návrh oplote-

nia je potrebné prispôsobiť tvaru a umiestneniu ekologického mostu. Musí zver pri-

rodzeným a nenásilným spôsobom naviesť na mostný objekt. Oplotenie by malo byť

zriaďované medzi upravovaným trávnym pásom pozdĺž krajnice a začiatkom stro-

mových a krovinatých porastov – teda vo vzdialenosti cca 3-5 m od okraja vozovky.

Vhodným materiálom sú trvanlivé a bezúdržbové siete s rôznym tvarom a veľkosťou

ôk, zavesené na stĺpoch. Pre zasadenie do prírody je vhodné toto oplotenie nechať

zarásť popínavými odolnými rastlinami a doplniť zeleňou ťažko pre zver [4,1,5].

c) Tvar a veľkosť krídiel a ríms - k minimalizácii veľkých umelých plôch betónu je vhod-

né krídla a rímsy mostu navrhovať s ohľadom na vnímanie zveri rozčlenením plôch

a to geometricky aj materiálovo. Je možné kombinovať kolmé, alebo pôdorysne za-

krivené z iných napríklad miestnych prírodných materiálov (kamenná rovnanina).

d) Betónové prvky - je nutné usporiadať tak, aby nevznikali veľké plochy masívneho

betónu a tým nezdôrazňovali umelú stavbu. Vhodným rozčlenením plôch a použitím

rôznych materiálov, vrátane možností prezelenenia, možno objekt zjemniť a lepšie

zasadiť do terénu. Veľmi dôležitú rolu tu hrá aj návrh dodatočného ozelenenia mostu

napr. popínavými rastlinami [4,2].

e) Odvodnenie - je riešené pri malých mostoch pred a za podperami väčšinou sklzmi,

pri väčších objektoch je odvodnenie realizované pozdĺžnym odvodnením a zvislými

zvodmi. Na zadnom líci nosnej konštrukcie by mala byť priepustná vrstva piesku po-

krývajúca nepriepustnú izoláciu zamedzujúcu prenikaniu vlhkosti do nosnej kon-

štrukcie. Takisto aj voda prenikajúca na povrch izolácie musí byť odvedená spádo-

vaním mimo nosnú konštrukciu [3,2].

f) Terénne a estetické úpravy okolo objektov - vychádzajú zo  životného priestoru zve-

ri, pre ktorú je tento objekt určený. K podstatným požiadavkám na úpravu okolia

a samotného objektu patrí zakrytie objektu zeminou v prirodzenom tvare okolitého

terénu bez prudkých svahov a lomov, čo umožňuje trvalé ozelenenie bez umelého

zavlažovania. Tu je nutné rešpektovať minimálnu hrúbku vegetačnej vrstvy 0.5 m.

Ozelenenie hrá dôležitú úlohu najmä ak je objekt osadený vhodnou zeleňou ako kr-
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mivo, pre všetky druhy zveri je zeleň spolu s oplotením veľmi dôležitá ako spojovací,

navádzací koridor, zamedzujúci kolízii s automobilmi. Ochrana, zatienenie stavby

pred vplyvmi spôsobené prevádzkou na komunikácii, ochrana pred slnkom, imisiami

môže byť na moste realizovaná formou clon [4,2].

6. POSTUP PRI NÁVRHU MIGRAČNÉHO PROFILU
Proces návrhu ekomostu sa skladá z dvoch etáp:

 I. Etapa: výber miesta migračného profilu. Prebieha predovšetkým v rámci

technickej štúdie a dokumentácie EIA. Ťažisko práce je v oblasti ekológie.

 II. Etapa: určenie parametrov migračného profilu. Prebieha predovšetkým

v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie. Ťažisko práce je v oblasti techniky.

6.1. I. Etapa – stanovenie miesta migračného profilu

Cieľ

Stanovenie optimálneho rozmiestnenia migračných profilov na hodnotenom úseku

Doporučené časové zaradenie

Technická štúdia a dokumentácia EIA

Vstupné údaje

 Záujmová oblasť

 Kategória komunikácie, očakávaná dopravná intenzita

 Návrh smerového a výškového vedenia trasy

 Podklady o migrácii zveri, ÚSES
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6.2. II.Etapa – stanovenie parametrov migračného profilu

Cieľ:

Stanovenie optimálnych parametrov migračného objektu za súčastnej optimalizácie ná-

kladov.

Doporučené časové zaradenie:

Dokumentácie pre územné rozhodnutie

Vstupné podklady:

Zadávacie parametre určené ekológom na základe I. ETAPY:

• Miesto migračného profilu (ručené staničením)

• Kategórie migračného profil (A,B,C,D)

• Typ migračného objektu

• Požadovaná (optimálna) hodnota migračného potenciálu technického (MPT)

• Ďalšie špecifické požiadavky na migračný profil vyplývajúci z konkrétnej miestnej situ-

ácie

6.3. Praktický postup pri návrhu ekomostu

Tento postup zahrňuje tieto kroky:

• po konzultácii s ekológom sa určí hodnota MPTA (migračný potenciál technický) pre

daný špecifický objekt (vyjadruje to graf závislosti nutného MPT na MPE pre dosiah-

nutie určitého MP),

• pomocou nomogramov sa určia základné rozmery objektu (vyjadrujú ich nomo-

gramy pre odhad MPT pre parametre: výška, šírka, min. šírka index k a stredový uhol

),
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• prevedie sa technický návrh objektu vrátane ekonomického vyhodnotenia ,

• rozhodovací proces určí na základe technicko-ekonomického vyhodnotenia

vhodnosť objektu

- ak vyhovuje rozbehne sa proces prípravy,

- ak nie je možné na objekte previesť dodatočné opatrenia,

- eliminácia rušivých vplyvov prevádzky MPTB (zábrany pre zníženie hluku, väčší

rozsah ozelenenia, modelovanie terénu, slnečné clony (a prevedie sa nové zhotove-

nie),

• ak nič nevyhovuje je potrebné znova previesť jednanie s ekológom a upraviť

vstupné údaje pre objekt[4,2]

Záujmová oblasť
     Diaľnica D1 v úseku Važec – Hybe (obr.10) je súčasťou diaľničnej siete, ktorá tvorí

základnú komunikačnú kostru na území SR a je vedená cez bioticky významnú lokalitu

(nadregionálny biokoridor). Posudzované územie leží v podhorskej oblasti a je obklope-

né zalesnenými pohoriami Vysokých Tatier a Kozích chrbtov. Z hľadiska ochrany život-

ného prostredia je diaľnica situovaná v ochranných pásmach národných parkov TANAP

a NAPANT.
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Obr.10     D1 Hybe – Važec

Kategória komunikácie očakávaná dopravná in-

tenzita

Diaľnica D1 14 143  voz/24 h
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Technické parametre diaľnice

 Šírkové usporiadanie kat. D 26,5/100

 Šírka jazdného pruhu 3,75 %

 Šírka spevnenej krajnice 2,5 %

 Šírka stredného deliaceho pásu (zelenej časti) 4,0 %

     Za najvýznamnejšie environmentálne problémy súvisiace s výstavbou diaľnice

v posudzovanom území považujeme:

- pravdepodobné veľkoplošné poškodenie pôdy v poľnohospodársky intenzív-

ne využívaných lokalitách, lokálna degradácia pôdy nadmerne intenzívnym využíva-

ním, intenzívna erózia,

- likvidácia prirodzených ekosystémov a ich náhrada za bioticky málo vý-

znamné ekosystémy v poľnohospodársky využívanej časti posudzovaného územia –

malá biotická diverzita, ochudobnenie fauny územia,

- poškodenie niektorých bioticky významnejších ekosystémov – znečistenie a

devastácia biotopov najmä v dôsledku chemického znečistenia.

Predpokladaná je veľmi veľká intenzita vplyvov výstavby diaľnice na životné prostredie

(možná kontaminácia podzemných vôd, pôdy a substrátu; výrub drevinových porastov;

degradácia významných biotopov; likvidácia významných biotopov živočíšstva; negatív-

ne ovplyvnenie biotopov živočíchov hlukom, exhalátmi; narušenie migračných korido-

rov)

Na tomto území sa vyskytujú druhy živočíchov, prispôsobené životu na zatienených

lesných stanovištiach. Prehľad stredných cicavcov je uvedený v tab.2. [1,9,14].

7.1. Vplyv na krajinu

     Výstavba a prevádzka diaľnice so sebou prináša celý rad vplyvov, pôsobiacich ne-

priaznivo na živú zložku prírody. Keďže diaľnica má novú trasu, odlišnú od existujúcich
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cestných komunikácií, na značnej časti trasy sú ovplyvnené ekosystémy, ktoré takýmto

vplyvom doteraz neboli vystavené. Po celej trase pôsobí napr. zvýšený hluk, spôsobený

prevádzkou motorových vozidiel. Tento faktor ovplyvňuje živočíšstvo, môže vyvolať

zmeny v správaní sa populácií jednotlivých druhov, prejavujúce sa v priestorových

a časových zmenách aktivity, u citlivých druhov môže znamenať ústup z takto postih-

nutých častí územia. Hluk vplýva na živočíchy, najmä na ich etológiu (správanie sa),

aktivitu a jej priestorové usporiadanie. Znižovanie priestorového dosahu pôsobenia hlu-

ku je zaistené vybudovaním protihlukovej steny – ekosteny, ktorá je tvorená oceľovou

konštrukciou, do ktorej sa vsypáva rašelina. Oceľovú konštrukciu je potrebné chrániť

proti korózii (pred jej montážou sa najprv opieskuje, potom sa zinkuje a nakoniec je o-

šetrená penetračným náterom).

Názov Rozšírenie v oblasti Migrácia

Jelenia zver Hojný výskyt v horách a v lesnatých
oblastiach

Jednotlivé kusy, ďaleké migračné
cesty

Srnčia zver Hojný výskyt na celom území teritóri-
um niekoľko  km2

V lete stály v zime migrácia za po-
travou

Diviačia zver Hojné na celom území Pohyblivý druh, behom noci až 40
km

Rys Ostrovkovité rozšírenie, chránený
druh

Celkovo sa šíri do nových oblastí
(mladé jedince)

Vlk Ojedinelý výskyt, zatúlané jedince Pohyblivý druh, behom noci až 60
km

Medveď Ojedinelý výskyt Migrácia na veľké vzdialenosti
(stovky km)

Líška Hojný na celom území, teritória 2 – 15
km

Teritoriálny druh, migrácia mladých
jedincov do 15 km

Divá mačka Vzácny výskyt, teritória len niekoľko
desiatok ha

Malá migračná schopnosť

Jazvec Hojný na väčšine území, teritória 400
– 500 ha

Teritoriálny druh, migrácia mladých
jedincov

Vydra riečna Ostrovkovité rozšírenie, chránený
druh

Denné presuny až  30 km, väzba
na vodné toky

Tab.2.     Prehľad stredných a veľkých cicavcov



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]72

  

Priamo  na moste sa oceľová konštrukcia natrie jedným základným a dvoma vrchnými

nátermi. Základom ekosteny je dvojitá oceľová nosná konštrukcia z vnútornej strany vy-

stlaná záhradným sitom. Do oceľovej konštrukcie sa umiestni rašelina, pričom o zavla-

žovanie popínavých rastlín vo všetkých častiach steny sa stará vložený rúrkový systém.

Protihluková ekostena slúži na ochranu zveri proti hluku a zároveň aj proti oslneniu a

exhalátom z výfukov áut [13,14].

     Do určitej miery je možné zmierniť pôsobenie týchto faktorov aj vegetačnými úpra-

vami – výsadbou sprievodnej, izolačnej drevinnej vegetácie. Toto opatrenie  je realizo-

vané po celej dĺžke hodnoteného úseku mimo mostných objektov. Ide o výsadbu línio-

vých i plošných porastov, v ktorých sú použité pôvodné druhy drevín (jedľa biela, pri-

miešané boli smrek obyčajný, smrekovec opadavý, borovica lesná, jarabina vtáčia, ja-

rabina mukyňová, javor horský, topoľ osikový v bylinnom poschodí sú najčastejšie za-

stúpené tôňovka dvojlistá, praslička lesná, kyslička obyčajná, papraď samčia, chlpaňa

hájna, čučoriedka obyčajná, kokorík praslenatý, podbelica alpínska, smlz trsťovitý, smlz

chĺpkatý, metica krivoľaká, ostrevka vápnomilná a iné, z krov - skalník obyčajný).

     Trasa diaľnice trvalo ovplyvňuje najmä živočíšstvo biotopu a obmedzuje jeho korido-

rovú funkciu. Za účelom zmiernenia vplyvov navrhujem dodržať nasledovné zásady:

• obmedziť šírku pásu, kde bude odstránený existujúci lesný porast na najmenšiu

možnú mieru, rovnako minimalizovať rozsah stavebných prác,

• svahy zárezu odporúčame po ukončení hlavných stavebných prác vysadiť pôvod-

nými drevinami, v miestach, kde je už zárez plytký, resp. diaľnica je na úrovni teré-

nu, ihneď po výrube stromov v trase diaľnice vysadiť pozdĺž rubných stien krovinný

plášť, ktorý by zachytával a tlmil vplyvy z diaľnice počas jej prevádzky (exhaláty,

prach, hluk).
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• s ohľadom na vysokú priepustnosť substrátu a náchylnosť prostredia na kontaminá-

ciu podzemných vôd, pôdy a substrátu je potrebná sprísnená technologická disciplí-

na počas stavebných prác [14].

ZÁVER
S hospodárskym rozvojom a rastúcim komfortom života je priamo spojený rozvoj dopra-

vy. Jej mohutný nárast vyvolal najmä v druhej polovici minulého storočia potrebu vý-

stavby mnoho nových vysokokapacitných komunikácií (najmä diaľnic). Pre zver je však

výstavba líniových stavieb skutočným a zásadným problémom. Práve výstavbou eko-

mostov sa tieto problémy do značnej miery zmiernia. Znížia sa nepriaznivé účinky frag-

mentácie biotopov a krajiny, ktoré výstavbou diaľnic vznikajú a predíde sa kolízii zveri

s automobilmi.

V tejto práci sú zhrnuté skúsenosti s ekomostami, ktoré boli postavené v zahraničí. Sú

tu uvedené charakteristiky ekomostov 3. generácie, ktoré musia mať tieto migračné

objekty, aby boli zverou akceptované a používané.

Ďalej sú uvedené požiadavky na umiestnenie a tvar ekomostov z hľadiska psychológie

migrujúcej zveri, kritériá, ktoré zver na moste akceptuje, šírka a počet zelených mostov.

V ďalšej časti je uvedená kategorizácia migračných objektov a v rámci nadchodov sú

rozpracované mosty cez diaľnicu – ekomosty.

V ďalšej časti sú obsiahnuté technické parametre, ako je veľkosť, zaťaženie, konštrukč-

né  riešenie a montáž spriahnutých oceľo-betónových trámových ekomostov, príslušen-

stvo ekomostov a postup pri návrhu takéhoto ekomostu.

V závere štúdie je popísaná konkrétna záujmová oblasť v úseku diaľnice Hybe - Važec,

kde sa predpokladá lokalizácia ekomostu.

Bariérový účinok vysoko frekventovaných ciest, súvisiacich s nadmerným rozvojom au-

tomobilovej dopravy v posledných rokoch znamená pre voľne žijúce zvieratá izoláciu bi-

otopov, ich úhyn pri kolízii s automobilmi. Výstavbou ekomostov sa zmierňuje tento úči-

nok na prijateľnú mieru.

Navrhované spriahnuté oceľo-betónové trámové ekomosty sú jednou možnou variantou

riešenia daného problému.
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ŘEŠENÍ NAPJATOSTI ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VLIVEM
SMRŠŤOVÁNÍ BETONU

Řešitel: Adam Benek, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Vedoucí práce: Ing. Radim Čajka, CSc.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Anotace práce:
Stanovení velikosti poměrného přetvoření základové desky vlivem smršťování

betonu dle ČSN 731201 a ČSN P ENV 1992-1-1, a vzájemné porovnání těchto výpo-

četních modelů. Upřesnění vlivu změny relativní vlhkosti vzduchu, v závislosti na změně

teploty okolního prostředí, na velikost přetvoření základové desky od smršťování beto-

nu. Na základě toho je proveden analytický výpočet smykových napětí a normálových

sil v kontaktní spáře základové desky a podloží dle ČSN 730039, opodstatnění použití

tohoto výpočetního modelu. Využití výpočetního modelu pro řešení napjatosti velkoroz-

ponových základových desek různé tloušťky, které se nacházejí v prostředí s různou

relativní vlhkostí vzduchu.
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Úvod
Samotné navrhování základových desek patří z mnoha hledisek mezi náročné inženýr-

ské úlohy, při jejichž řešení je nutností znalost v oboru stavební mechaniky, mechaniky

zemin, navrhování základových konstrukcí a zejména znalost v problematice objemo-

vých změn betonu, mezi které můžeme zahrnout teplotní vlivy, dotvarování betonu a

v tomto případě  smršťování betonu.

V současné době, s rostoucí výstavbou velkoplošných skladovacích a obchodních ob-

jektů rostou také nároky na správný návrh základových desek. Tyto se většinou navrhují

s dilatačními celky, které kopírují modulovou řadu svislých nosných konstrukcí, sloupy.

To znamená, že není svými půdorysnými rozměry neobvyklá například betonová zákla-

dová deska o straně 16x16m. S tím přímo souvisí mnoho technických požadavků na

vlastnosti základových desek , podlah.

Největší důraz se při stanovení napjatosti a dimenzování základových desek většinou

klade na zatěžovací faktory, které působí přímo svojí hmotností na základovou desku.

Taková zatížení, která mohou působit krátkodobě nebo dlouhodobě zejména ve sklado-

vacích a manipulačních prostorech, vyvozují poměrně velká napětí v kontaktní spáře

základové desky. Tato zatížení působí  kolmo na střednicovou rovinu desky a způsobují

deformaci jak základové desky tak i základové půdy na níž spočívá, hovoříme tak o

deskové napjatosti základové konstrukce.

Neméně důležité je při řešení napjatosti základové desky respektování objemových

změn betonu, zejména pak vliv dotvarování a smršťování, nebo teplotní vlivy. Tyto

účinky se projevují naopak v rovině základové desky a vyvozují při kontaktu se základo-

vou půdou tření v kontaktní spáře, hovoříme tak o stěnové napjatosti základové kon-

strukce

V projekční praxi je možno využít pro samotné řešení přetvoření betonových konstrukcí

vlivem smršťování betonu celou řadu výpočetních modelů a doporučení, která se větši-

nou uvádějí v normách. Jelikož u nás platí současně dvě normy pro navrhování betono-

vých konstrukcí, a v každé z nich je uveden výpočetní postup pro stanovení přetvoření

vlivem smršťování betonu, použijeme těchto výpočetních postupů a provedeme jejich

porovnání. Jedná se o normy ČSN 731201 [1] a ČSN P ENV 1992-1-1 [2].

Všeobecně je známo, že přetvoření vyvolané smršťováním betonu jsou velice význam-

ně závislé na vlhkostních poměrech jednak v betonových prvcích, na relativní vlhkosti

vzduchu, ale také na tloušťkách jednotlivých desek. Obě uvedené normy, co se týče
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vlhkosti, jsou výpočtově závislé na relativní vlhkosti vzduchu. Kromě normových tabul-

kových hodnot, se většinou neuvažuje přesnější vyjádření relativní vlhkosti vzduchu

v závislosti na relativní teplotě okolního prostředí. V této práci provedeme podrobnější

rozbor této problematiky dle ČSN 730540-2 [5] a uvedeme jaký vliv má relativní vlhkost

vzduchu, vypočtená v závislosti na teplotě prostředí, na hodnotu poměrného přetvoření

εs od smršťování betonu.

Pro stanovení napjatosti v základových deskách existuje v současnosti celá řada výpo-

četních programů, většinou založených na metodě konečných prvků. Pro řešení přetvo-

ření a napjatosti základových desek v jejich rovině (stěnová napjatost) můžeme ale také

s výhodou použít analytický výpočetní postup, který se uvádí v normě ČSN 730039 [4]

pro navrhování objektů na poddolovaných územích, který si ale patřičně přizpůsobíme

pro řešení daného problému.

Celou práci rozdělíme do dvou celků. V prvním se budeme zabývat výpočtem přetvoře-

ní základových desek vlivem smršťování betonu, ve druhém pak výpočtem smykových

sil v kontaktní spáře desky a normálových napětí v těchto deskách.

1. ZÁKLADOVÉ DESKY
Účelem základových konstrukcí je spolehlivé přenesení účinků horní stavby do podloží

a po celou dobu životnosti konstrukce zajistit její stabilitu. Základy spolu

s nadzákladovou konstrukcí namáhají svými statickými a dynamickými účinky základo-

vou půdu, která se v důsledku toho přetváří a může zpětně ovlivňovat  chování celé

konstrukce. Jedná se proto o složitou inženýrskou činnost a při posuzování základové

konstrukce je nutno vyřešit chování složitého mechanického systému

horní stavba – základová konstrukce – podloží.

Jedná se o interakční systém, takže platí, že změna stavu napjatosti a deformace

v jedné ze složek má za následek změnu stavu v obou dalších složkách.

Z výše uvedeného si následně můžeme problematiku řešení napjatosti základové půdy

a základových konstrukcí zjednodušit na interakční úlohu

základová konstrukce – podloží.
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Řešení tohoto samostatného systému nám umožňuje spolehlivě navrhovat základové

konstrukce.

Základové desky jsou převážně dimenzovány pro přenesení svislých účinků zatížení,

tzv. desková napjatost, kdy zatížení působí kolmo na střednicovou rovinu desky. Napětí

v základových konstrukcích, deskách, vyvozují také vodorovné síly, působící ve středni-

cové rovině desky, tzv. stěnová napjatost. Tyto dva stavy napjatosti však mezi sebou

úzce souvisí. Vlivem poměrného vodorovného přetvoření podloží nebo vlastního zákla-

du vznikají při kontaktu mezi podložím a základovou konstrukcí třecí síly, které vyvozují

smyková napětí, která narůstají od středu základové desky, tzv. těžiště vodorovných sil,

směrem k okrajům desky.

 Tato smyková napětí pak vyvozují v konstrukci tlakové nebo tahové síly v závislosti na

orientaci přetvoření.

Třecí síly v podloží vznikají v důsledku deformace podloží, kdy se projevují účinky důlní

činnosti na základovou konstrukci, nebo v důsledku deformace základu, který se defor-

muje  vlivem změny teploty okolního prostředí a objemovými změnami betonu, smršťo-

váním betonu.

Dále se zaměříme na třecí síly v podloží, které jsou způsobeny objemovými změnami

betonu, smršťováním. V první části se zaměříme na stanovení velikosti přetvoření od

smrštění εs dle [1] a [2], v druhé části se na základě velikosti vodorovného přetvoření

zaměříme na výpočet vnitřních sil v základové desce dle [4].

2. FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ NAPJATOST A PŘETVOŘENÍ V ROVINĚ
ZÁKLADOVÉ DESKY
Obecně bychom mohli zatížení působící na konstrukci základové desky rozdělit, jak

bylo zmíněno v úvodu, na složku zatížení působící kolmo na střednicovou rovinu zákla-

dové desky a na složku zatížení působící v rovině základové desky. Tyto dvě složky ale

vzájemně spolupůsobí a projevují se vodorovným posunem množiny bodů spodního lí-

ce základové desky při vzniku ohybových momentů od svislého zatížení. Výpočtové

modely podloží (Winklerův model, model pružného poloprostoru, víceparametrické mo-

dely) vystihují chování interakčního systému základová deska – podloží na účinky svisle

působícího zatížení, kromě víceparametrických modelů podloží, u kterých se  konstan-

tou C2 uvažují smyková napětí v kontaktní spáře základové desky.
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2.1 Stěnová napjatost základové desky

Složky zatížení, působící v rovině desky, způsobující poruchy v základových deskách

jsou vyvozeny buď objemovými změnami betonu, teplotními vlivy nebo přetvářením

podloží na poddolovaných územích. Tyto faktory způsobují při kontaktu základové des-

ky s podložím třecí síly. Základová deska a podloží se ale právě vzájemným třením ne-

mohou samovolně přetvářet, a vznikají mezi nimi smyková napětí. Tato smyková napětí

zatěžují základovou desku v její střednicové rovině a po překročení mezní hodnoty sou-

držnosti základové desky s podložím dochází k poruchám v základové desce, které se

projevují trhlinami.

Objemové změny betonu jsou jedním ze základních faktorů způsobující tento druh na-

pjatosti základových desek.

2.2 Vliv změny teploty

Obecně pro výpočet přetvoření betonových konstrukcí vlivem změny okolní teploty vy-

cházíme z nejnepříznivějších hodnot maximálních a minimálních teplot ve srovnání

s počáteční teplotou. Pro přetvoření betonové konstrukce vlivem teploty se zavádí vztah

Tbtbt ∆⋅α=ε ,                                                         (2.2.1)

kde αbt ... je součinitel délkové roztažnosti betonu a má hodnotu
5

bt 101 −⋅=α .                                                        (2.2.2)

∆T v tomto případě znamená rozdíl minimálních a maximálních hodnot teplot ve °C.

Například pro střídavé změny teplot v letních měsících, kdy je povrch betonové kon-

strukce přes den přímo vystaven slunečnímu záření a teplota betonové konstrukce se

může pohybovat kolem 50°C, přes noc naopak teplota podstatně klesne, může rozdíl

teplot dosáhnout hodnoty

C405010TTT maxmin °−=−=−=∆ ,

a výsledné přetvoření betonové konstrukce vlivem změny teploty bude mít po dosazení

do (2.2.1) hodnotu
45

btbt 104)40(101T −− ⋅−=−⋅⋅=∆⋅α=ε .

Vliv změny teploty z hlediska časového trvání můžeme zařadit mezi zatížení krátkodo-

bá.
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2.3 Vlivy poddolování

Tyto vlivy se vyskytují na poddolovaných územích, které jsou způsobeny hlubinným do-

býváním užitkových nerostů. Charakteristickými rysy jsou parametry poklesové kotliny,

která je udávána geometrickými závislostmi, mezi které patří dle [7]:

- naklonění terénu i [rad],

- zakřivení terénu ρ, charakterizované poloměrem zakřivení R [km],

- vodorovným posuvem ν [mm],

- maximálním poklesem smax [m],

- a také vodorovné poměrné přetvoření terénu εx.

V tab. 5 v [7] je provedeno rozdělení stavenišť na poddolovaném území podle zadaných

parametrů přetvoření terénu. Staveniště jsou rozdělena do skupin I - V, přičemž se uva-

žují hodnoty parametrů přetvoření pro III – V skupinu.

Z toho vyplývá hodnota vodorovného poměrného přetvoření terénu  pro praktické výpo-

čty v rozsahu
3

x
3 105101 −− ⋅≤ε≤⋅ .
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2.4 Vliv smršťování betonu

Toto přetvoření betonu spočívá v tom, že se cementový gel smršťuje tím, že se z něj

odpařuje voda, která není chemicky vázána. Při tom nerozhoduje, jak je betonová kon-

strukce zatížena, záleží jen na kapilárních napětích. Dále uveďme, že smršťování závisí

také na stáří betonové směsi, na jeho složení, na zpracování směsi a na rozměrech

prvku. Uvažuje se v prvním období od začátku vybetonování rychlejší průběh smršťo-

vání, později se rychlost zmenšuje, až se po několika letech ustálí na konečné hodnotě

∞εs .

Při ustálených teplotních a vlhkostních podmínkách se předpokládá hladký průběh kři-

vek smršťování, ve skutečnosti se ale nemůže tento ustálený, ideální, teplotní a vlh-

kostní stav uvažovat. Vlivem nerovnoměrných výkyvů okolních teplot se také mění vlh-

kost prostředí, což  se samozřejmě projevuje na průběhu křivek smršťování. Smršťová-

ní tak probíhá někdy rychleji a jindy zase pomaleji. Tento jev se u smršťování betonu

vysvětluje přímou závislostí betonu na vlhkosti prostředí. Je to důsledek toho, že smrš-

ťování je zčásti vratný jev. To znamená, že přemístí-li se prvek ze suchého prostředí do

vlhkého, proces smršťování se zpomalí nebo se může i zastavit, popř. může dojít i

k nabývání betonu na objemu. Když prvek poté opět přemístíme do suchého prostředí,

proces smršťování se opět obnoví.

Teoreticky dle [10] se smršťování, které proběhlo od okamžiku τ do t, vyjadřuje vztahem

 [ ])(k)t(k sss)t(,s τ−ε=ε ∞ ,                                                 (2.4.1)

kde ∞εs ... je mezní  hodnota  smršťování,  která  závisí  na  prostředí,  velikosti  prv-

ku, vodním  součiniteli, odečítá se většinou z grafu,

ks(t), ks(τ) ... vyjadřuje funkci smršťování, t je čas na konci vyšetřovaného období, τ je

čas na začátku vyšetřování, někdy se také nazývá Mőrschův tvar průběhu smršťování a

udává se vztahem

( ) 5,0t
s

5,0
e1k −−= .                                                     (2.4.2)
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T těchto tří uvedených vlivů se budeme blíže zabývat vlivem smršťování betonu. Výpo-

čtový model dle [1] se zavedl do normy [1] na základě výše uvedeného postupu dle

[10].

3. ZMĚNA RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU V ZÁVISLOSTI NA
TEPLOTĚ PROSTŘEDÍ
Obecně můžeme poznamenat, že ke smrštění betonu dochází zejména v důsledku

změny vlhkosti. Tato změna vlhkosti je vyvolána na jedné straně jejím přestupem do

okolního prostředí a na druhé straně chemickým vázáním části záměsové vody při hyd-

rataci cementu. Pro výpočet smršťování a porovnání dle ČSN 731201 [1] a ČSN P ENV

1992-1-1 [2] je nutné si objasnit vzájemné vztahy mezi relativní teplotou okolního pro-

středí a s tím související relativní vlhkostí vzduchu .

3.1 Výpočtové hodnoty fyzikálních veličin vzduchu

Budeme vycházet z normy ČSN 730540-2 [5]. Výpočtovou relativní vlhkost vnějšího

vzduchu ϕep v %, lze stanovit pro rozmezí teplot C25tC21 a °≤≤°−  výpočtem, ze vzta-

hu:

17,39t
5,3153t93

a

a
ep −

−⋅
=ϕ , [%]                                             (3.1.1)

kde ta … je teplota vnějšího vzduchu [°C].

Tuto relativní vlhkost vzduchu můžeme také vyjádřit vztahem:

100
p
p

''
d

d
ep ⋅=ϕ , [%]                                                  (3.1.2)

kde pd … je částečný tlak vodní páry [Pa],

pd
‘‘ … částečný tlak nasycené vodní páry při téže teplotě [Pa].

Tento vztah udává, že relativní vlhkost vzduchu ϕep je procentuální vyjádření  obsahu

vodní páry ve vzduchu za dané teploty oproti vzduchu vodní párou plně nasycenému při

téže teplotě. Pro další postup a pro aplikaci do programu výpočtu  smršťování se bu-

deme zabývat stanovením výpočtových hodnot pd a pd
‘‘ [Pa].
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Z výše uvedených vztahů (3.1.1) a (3.1.2) je zřejmé, že částečný tlak vodní páry pd lze

vyjádřit:

17,39t
5,3153t93

100
p

p
a

a
''
d

d −
−⋅

⋅= , [Pa]                                       (3.1.3)

výsledky jsou v porovnání s normovými hodnotami dostačující. Částečné tlaky nasyce-

né vodní páry pd
‘‘ lze stanovit v závislosti na teplotě vzduchu ze vztahů dle [5]:

pro C0tC21 a °<≤°− :
30,12

a''
d 100

t
486,1689,4p 








+⋅= , [Pa]                                    (3.1.4)

pro C30tC0 a °≤≤°− :
02,8

a''
d 100

t
098,168,288p 








+⋅= , [Pa]                                    (3.1.5)

pro C60tC30 a °≤<° :
125,7

a''
d 100

t
937,046,931p 








+⋅= ,[Pa]                                   (3.1.6)

Výpočet relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na teplotě prostředí

  Tabulka 1: Vstupní údaje pro výpočet relativní vlhkosti vzduchu

Částečný tlak vodní páry    pdx 1578 Teplota prostředí ve °C

Částečný tlak nasycené vodní páry   pdx"

pro -20°C<=ta<0°C
-

Relativní vlhkost vzduchu v

%

Částečný tlak nasycené vodní páry   pdx"

pro 0°C<=ta<=30°C
2338

Částečný tlak nasycené vodní páry   pdx"

pro 30°C<ta<=60°C
-
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Tabulka 2: Hodnoty relativní vlhkosti vzduchu

Na vstupu do programu (tab.1)

se určí počáteční teplota okol-

ního prostředí, ta zůstává po

celou dobu výpočtu konstantní,

neuvažujeme teplotní výkyvy

v průběhu dne a v průběhu ro-

ku.

Z dosažených výpočtů je zřej-

mé, že při vzrůstající teplotě

stoupá také částečný tlak vodní

páry pd a částečný tlak nasyce-

né vodní páry pd
‘‘. Oproti tomu

klesá relativní vlhkost prostředí,

což se shoduje s obecnými

předpoklady.

Pro názornost se uvádí grafické

znázornění závislosti relativní vlhkosti vzduchu na změně relativní teploty prostře-

dí (obr.1).

3.2 Vliv změny relativní vlhkosti vzduchu na velikost smršťování

V předchozím jsme objasnili závislost relativní vlhkosti vzduchu na změně okolní teplo-

ty. Tento poznatek a dosažené výsledky můžeme s výhodou aplikovat pro samotný vý-

počet velikosti smršťování. Pro další řešení budeme uvažovat konstantní průběh smrš-

ťování po ploše průřezu.

Následující příklad, znázorněný na obr.2, ukáže rozdíly ve velikostech smršťování podle

ČSN 731201 [1] a ČSN P ENV 1992-1-1 [2] vlivem změny relativní vlhkosti vzduchu.

Srovnání provedeme pro desku čtvercového půdorysu o straně délky 4000 mm a výšky

100mm, z betonu C 25/30, cement dle uvedených norem „ostatní“ a „normální a rychle

tuhnoucí“. Teplota venkovního prostředí se průběžně mění v rozmezí od -20°C do 25

°C, mění se také tomu odpovídající vlhkost prostředí (obr.5). Stáří betonu na konci vy-

šetřovaného období je 28 dní a na začátku vyšetřovaného období je 3 dny.

Teplota pd pd'' Relativní vlhkost vzduchu

°C Pa Pa %

-20 88 103 85

-18 106 125 84

-15 139 165 84

-10 216 260 83

-8 256 310 83

-5 329 402 82

0 492 611 81

5 687 873 79

8 830 1074 77

10 937 1229 76

15 1241 1706 73

18 1443 2064 70

20 1578 2338 67

25 1851 3116 58
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Obr.1: Závislost relativní vlhkosti vzduchu na teplotě prostředí

Obr.2: Vliv změny vlhkosti vzduchu na velikost smršťování
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Z obr.2 je patrné, že „teoreticky“ pro teplotu menší než –10°C, je výpočtový postup pro

stanovení velikosti smrštění dle [1] nepoužitelný. Prakticky se s touto okolní teplotou

prostředí nemůže počítat, protože ve skutečnosti za takovýchto podmínek realizovaná

betonová konstrukce zamrzne a dojde k přerušení hydratace betonové směsi.

I když v praxi se málokdy vyskytne prostředí s touto nebo ještě nižší teplotou okolního

prostředí, výjimku mohou tvořit skladovací prostory mrazírenských závodů, kde se tep-

lota pro uskladňování mražených výrobků může pohybovat kolem –15°C až –18°C.

Podstatná část smršťování se však realizuje v prvních dnech a týdnech tvrdnutí betonu,

přírůstek smršťování po 90 - 120 dnech je už prakticky zanedbatelný. Toto období 3 – 4

měsíců může ve většině případů zahrnovat dokončovací práce na stavebním díle a

uvedení objektu do provozu.

4. VÝPOČTOVÉ MODELY SMRŠŤOVÁNÍ BETONU.
Pod smršťováním se rozumí jednak samotný proces, jednak přímo velikost přetvoře-

ní.Jak bylo uvedeno, smršťování způsobuje odpařovaní vody z betonu při jeho vysy-

chání. Toto smršťování závisí na množství záměsové vody z pórového systému ce-

mentového kameniva. Podstatný vliv na smršťování má proto množství záměsové vody.

Se zvyšováním dávky vody a také se zvyšováním vodního součinitele směsi se zvětšuje

také smršťování betonu.

Výrazný vliv na smršťování má také obsah a složení kameniva v betonu. S rostoucím

podílem kameniva se smršťování zmenšuje. Z tohoto hlediska je vhodnější používat

kamenivo s větším maximálním zrnem. Zvýšený obsah prachových částic vede k větší

spotřebě záměsové vody a tedy k většímu smršťování betonu.

Podobně se projevuje i zvětšování dávek cementu. Betony s vyššími dávkami cementu

vykazují zpravidla větší smršťování při konstantním vodním součiniteli.

Na velikost objemových změn mají podstatný vliv zejména následující faktory:

- relativní vlhkost prostředí a okolní teplota prostředí,

- tvar a rozměry prvků,

- druh použitého kameniva,

- obsah a druh cementu, jemnost mletí,

- vodní součinitel, případně množství záměsové vody;

dále pak
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- způsob ošetřování čerstvého betonu,

- způsob urychlení tvrdnutí prvku,

- použití různých příměsí a přísad.

4.1 Výpočet smršťování dle ČSN 731201 [1]

Navrhování betonových konstrukcí - příloha 4

ČSN 731201 v příloze 4 poskytuje návod na přesnější způsob výpočtu smršťování be-

tonu. Poměrné délkové přetvoření betonu od smrštění εbs v časovém intervalu 2e1e t,t

se udává vztahem

)t()t( 1es2esbs ε−ε=ε ,                                                   (4.1.1)

kde tei … je náhradní stáří betonu (5.1.5)*

εs … funkce smršťování betonu, která je dána vztahem

85,0
eh

85,0
e

0bes tk
t)t(
+

ε=ε ,                                                    (4.1.2)

εb0 … výchozí hodnota poměrného délkového přetvoření od smršťování, uvažo-

vaná:

pro ψ v rozmezí 0,14,0 <ψ≤  podle vztahu

( ) 32
0b 1066,027,093,0 −⋅−ψ−ψ=ε ,                                 (4.1.3)

s 15 % navýšením u betonů se zvýšeným podílem

záměsové vody,

pro 4,0<ψ hodnotou 3
0b 1062,0 −⋅−=ε ,

pro uložení ve vodě hodnotou 3
0b 1009,0 −⋅=ε ,

kh … součinitel vyjadřující vliv náhradní tloušťky průřezu hd v mm** a průměrné

relativní vlhkosti vzduchu ψ uvažovaný:

pro ψ v rozmezí 0,14,0 <ψ≤ podle vztahu

( )
( )ψ−










ψ−⋅
⋅=

5,15,2

4
d

h 1800
h2500k ,                                   (4.1.4)

s omezením 2500k h ≤ ,

pro 4,0<ψ se do vztahu dosadí ψ=0,4,
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pro uložení ve vodě hodnotou kh=2500,

te … náhradní stáří betonu, pro 4
e 10t >  se uvažuje te=104,

ψ … průměrná relativní vlhkost vzduchu v obklopujícím prostředí pro vyšetřo-

vané období v % dělená 100.

* Náhradní stáří betonu te se udává vztahem

tt ctte ⋅χ⋅χ= ,                                                                 (4.1.5)

χtt … je součinitel vlivu teploty podle vztahu

( ) [ ]∫ −
−⋅

+=χ
2

1

t

t
c

12
tt dt20)t(t

tt30
11 ,                                    (4.1.6)

t stáří betonu ve dnech od okamžiku vybetonování,

t1, (t2) … stáří betonu na začátku (na konci) vyšetřovaného časového úseku,

tc, (t) … funkce časového průběhu teploty (°C),

χc … součinitel druhu cementu uvažovaný hodnotou:

- pro cement o vysoké počáteční pevnosti

     χc=2,

- pro ostatní cementy

… χc=1.

Právě při stanovení součinitele vlivu teploty podle (4.1.6), kdy uvažujeme konstantní

teplotu okolního prostředí např. tc (t)= –10°C, dostaneme úpravou vztahu (4.1.6) hod-

notu

( ) [ ] [ ]
( )

[ ] ( )
( ) 0

tt30
tt20101]t[

tt30
20)t(t1dt20)t(t

tt30
11

12

12t
t

12

c
t

t
c

12
tt

2

1

2

1

=
−⋅

−⋅−−
+=⋅

−⋅
−

+=−
−⋅

+=χ ∫
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Otázkou je, v kolika případech taková teplota okolního prostředí, v níž se základová

konstrukce nachází, nastane.

** Náhradní tloušťka průřezu hd v mm se určí podle vztahu

b

b
d u

Ah = ,[mm]                                                                 (4.1.7)

s omezením 750h25 d ≤≤  [mm],

pro mm25hmm25h dd =⇒< , pro mm750hmm750h dd =⇒> .

Ab … plocha průřezu v mm2

ub … část obvodu průřezu vystavená účinkům prostředí, měřená v mm.

4.2 Výpočet smršťování dle ČSN P ENV-1992-1-1 [2]

Navrhování betonových konstrukcí

Část 1-1: Obecná pravidla, pravidla pro pozemní stavby

Poměrné délkové přetvoření od smršťování betonu se určí ze vztahu

)tt()tt( s0csscs −β⋅ε=−ε ,                                                                (4.2.1)

kde εcs0 … teoretický součinitel smršťování

βσ … součinitel vystihující průběh smršťování v čase

t … stáří betonu ve dnech v uvažovaném okamžiku

ts … stáří betonu  ve dnech na začátku smršťování.

Teoretický součinitel smršťování lze určit ze vztahu

RHcms0cs )f( β⋅ε=ε ,                                                                         (4.2.2)

[ ] 6
cmsccms 10)f90(160)f( −⋅−⋅β+=ε ,    (4.2.3)

kde βRH … je součinitel vyjadřující relativní vlhkost prostředí,

εs(fcm) … součinitel vystihující vliv pevnosti betonu na smršťování,

fcm … průměrná pevnost betonu v tlaku v N/mm2 ve stáří 28 dní,

βsc … součinitel vystihující vliv druhu cementu

βsc = 4 pro pomalu tuhnoucí cementy, S,
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βsc = 5 pro normální a rychle tuhnoucí cementy, N, R,

βsc =8 pro rychle tuhnoucí cementy s vysokou pevností, RS.

Součinitel βRH nabývá těchto hodnot

βRH = -1,55 βsRH pro umístění na vzduchu, kde %99RH%40 <≤ ,

βRH = 0,25 βsRH pro umístění ve vodě, kde %99RH ≥ .

kde βRH … je  součinitel  vystihující  vliv  relativní  vlhkosti  na  hodnotu   teore-

tického

součinitele smršťování, určí se ze vztahu
3

sRH )100/RH(1−=β ,                                               (4.2.4)

RH … je relativní vlhkost prostředí v %.

Součinitel průběhu smršťování v čase lze určit ze vztahu

[ ] 5,0
s

2
0sss )tth035,0/()tt()tt( −+⋅−=−β ,                             (4.2.5)

kde h0 … je náhradní rozměr v mm, u/A2h c0 = ,

(t-ts) … skutečná neupravená doba trvání smršťování ve dnech.

Příklad č.1:
Podlahová deska čtvercového půdorysu o straně délky 4000mm a výšky 250mm,

z betonu C25/30, cement dle ČSN 731201 [1] ostatní a dle ČSN P ENV-1992-1-1 [2]

normální a rychle tuhnoucí. Teplota venkovního prostředí je 25 °C, tomu odpovídající

vlhkost prostředí je 58,5%. Stáří betonu na konci vyšetřovaného období je 28 dní a na

začátku vyšetřovaného období je 3 dny.

Výpočet dle ČSN 731201 [1]

Náhradní tloušťka průřezu: mm250
4000

2504000
u
A

h
b

b
d =

⋅
==

Součinitel druhu cementu: 0,1c =χ

Součinitel vlivu teploty: 167,1
30

20251
30

20T1tt =
−

+=
−

+=χ

Náhradní stáří betonu te2 (28 dní): 667,32280,1167,1tt ctt2e =⋅⋅=⋅χ⋅χ=

Náhradní stáří betonu te1 (3 dny): 5,330,1167,1tt ctt1e =⋅⋅=⋅χ⋅χ=

Průměrná relativní vlhkost vzduchu: 585,0100/58 ==ψ
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Vliv náhradní tloušťky průřezu:

            ( )
( )

( )
( )

56,463
585,01800

2502500
1800

2500
585,05,15,2

4

5,15,2

4 =







−⋅

⋅=







−⋅

⋅=
⋅−− ψ

ψ
d

h
hk

Výchozí poměrné délkové přetvoření od smršťování:

( ) ( ) 43232
0b 10997,41066,0585,027,0585,093,01066,027,093,0 −−− ⋅−=⋅−⋅−⋅=⋅−ψ−ψ=ε

Funkce smršťování εs(te2):

5
85,0

85,0
4

85,0
2eh

85,0
2e

0b2es 10004,2
667,3256,463

667,3210997,4
tk

t
)t( −− ⋅−=

+
⋅⋅−=

+
ε=ε

Funkce smršťování εs(te1):

6
85,0

85,0
4

85,0
1eh

85,0
1e

0b1es 10107,3
5,356,463

5,310997,4
tk

t
)t( −− ⋅−=

+
⋅⋅−=

+
ε=ε

Poměrné délkové přetvoření betonu od smršťování εbs v časovém intervalu 3;28 :

( ) 565
1es2esbs 10693,110107,310004,2)t()t( −−− ⋅−=⋅−−⋅−=ε−ε=ε

 Výpočet dle ČSN P ENV 1992-1-1 [2]

Náhradní tloušťka průřezu: mm500
4000

25040002
u
A2

h c
0 =

⋅⋅
=

⋅
=

Součinitel druhu cementu: 0,5sc =β

Součinitel průběhu smršťování v čase:

[ ] ( )[ ] 05338,0328500035,0/)328()tth035,0/()tt()tt(
5,025,0

s
2
0sss =−+⋅−=−+⋅−=−β

Relativní vlhkost prostředí:

( )( ) ( )( ) 239,1100/5,58155,1100/RH155,1 33
RH −=−⋅−=−⋅−=β

Průměrná pevnost betonu v tlaku:

MPa338258ff ckcm =+=+=
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Vliv pevnosti betonu na smršťování:

[ ] ( )[ ] 466
cmsccms 1045,4103390516010)f90(160)f( −−− ⋅=⋅−⋅+=⋅−⋅β+=ε

Teoretický součinitel smršťování:

( ) 44
RHcms0cs 10514,5239,11045,4)f( −− ⋅−=−⋅⋅=β⋅ε=ε

Poměrné délkové přetvoření betonu od smršťování εcs(t-ts) v časovém intervalu 3;28 :

54
s0csscs 10943,205338,010514,5)tt()tt( −− ⋅−=⋅⋅−=−β⋅ε=−ε

Obr.3: Průběh smršťování dle [1] a [2] pro desku 4x4x0,25m, stáří betonu 28 dnů, tep-

lota prostředí te=25°C.

Obr.3 znázorňuje průběh a rozdílné hodnoty pro velikost přetvoření vlivem smršťování

betonu pro stáří betonu 28 dní od začátku vybetonování. V tomto případě se oba výpo-

čtové modely pro posuzované období (28, 3 ve dnech) od sebe liší o 43%, kdy model

[2] vykazuje vyšší výsledky než model [1]. Pokud ale provedeme výpočet pro delší ob-

dobí, v následujícím případě 30 let, výsledky jsou zcela opačné, což znázorňuje obr.4.

Model [2] vykazuje nižší hodnoty velikosti smrštění než model [1]. Rozdíl mezi výpočto-

vými modely je v tomto případě zhruba 6%.
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Obr.4: Průběh smršťování dle [1] a [2] pro desku 4x4x0,25m, období 30 let, teplota pro-

středí te=25°C.

Obr.5: Průběh smršťování dle [1] a [2] pro desku 4x4x0,25m, období 30 let, teplota pro-

středí te=5°C

Pokud ovšem tento výpočtový postup provedeme pro desku stejných půdorysných roz-

měrů, pro stejné vyšetřované stáří betonu 30 let, ale pro teplotu venkovního prostředí

5°C, dostaneme zcela rozdílné výsledky, což znázorňuje obr.5. Velkosti přetvoření vli-

vem smršťování se při teplotě 5°C liší o 33%, kdy vyšší hodnotu smrštění představuje

model [2].

K výpočtu velikosti smršťování pro jednotlivé časové rozmezí můžeme použít výše uve-

deného výpočtového postupu, uvedeného v odstavci 5.1. a 5.2. Pro vykreslení průběhu

pro delší časové období, například 30 let znázorněné na obr.4 a obr.5, je s využitím vý-

početní techniky a s využitím programu Excel sestaven výpočetní program, který gene-

ruje na základě vstupních hodnot průběhy přetvoření vlivem smršťování betonu.
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Příklad výpočtu základové desky o půdorysných rozměrech 4x4x0,25, teplota venkov-

ního prostředí je 25°C, je uveden v tabulce 3. Na vstupu do programu se určí počáteční

teplota okolního prostředí, ta zůstává po celou dobu výpočtu konstantní, neuvažujeme

teplotní výkyvy v průběhu dne a v průběhu roku (viz. 3). Dále  pak vstupní parametry

tvoří půdorysné rozměry základové desky (předpokládáme čtvercový půdorys v mm),

výška prvku [mm], stáří betonu na konci a na začátku vyšetřovaného období, pevnost

betonu v MPa a z toho vyplývající součinitele druhu cementu pro jednotlivé výpočtové

modely.

Tabulka 3: Vstupní hodnoty pro výpočet smršťování betonu

Výpočet relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na teplotě prostředí

Částečný tlak vodní páry    pdx1851 5 Teplota prostředí ve °C

Částečný tlak nasycené vodní páry   pdx"     -20°C<=ta<0°C - 8 Relativní vlhkost vzduchu

%Částečný tlak nasycené vodní páry   pdx"    0°C<=ta<=30°C3166

Částečný tlak nasycené vodní páry   pdx"    30°C<ta<=60°C -

Vstupní hodnoty pro výpočet smršťování betonu

Délka prvku L                                                              [mm]4000

Výška prvku h                                                             [mm] 250

Průřezová plocha prvku A                                          [mm2]000000  
Obvod prvku vystavený účinkům prostředí                [mm]4000  

Tloušťka konstrukce hd dle ČSN 731201                   [mm] 250

Tloušťka konstrukce h0 dle ČSN P ENV 1992-1-1     [mm] 500

Stáří na konci vyšetřovaného období t2                      [dny] 28

Stáří na začátku vyšetřovaného období t1                  [dny] 3

Stáří betonu od okamžiku vybetonování t                  [dny] 28

Beton C 25

Druh cementu χc dle ČSN 731201 1

Druh cementu βsc dle ČSN / ENV 1992-1-1 5

  Po zadání vstupních parametrů se generují hodnoty přetvoření od smršťování pro libo-

volná časová rozmezí. Můžeme tímto sledovat, jaký vliv mají jednotlivé vstupní parametry

na velikost přetvoření od smršťování. Dále se ale omezíme pouze na sledování nevý-
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znamnějšího faktoru, který má podstatný vliv na konečné smrštění, a tím je relativní vlh-

kost vzduchu okolního prostředí. Budeme sledovat desky s různou tloušťkou, uložené

v prostředí s různou relativní vlhkostí (6).

      Tabulka 4 udává výstupní hodnoty velikosti přetvoření od smršťování dle jednotlivých

výpočtových modelů [1] a [2]. Po porovnání s uvedeným výpočtem v příkladu č.1 se dá

říct, že výsledky se shodují.

Tabulka 4: Výsledné hodnoty přetvoření vlivem smršťování betonu
Výpočet délkového přetvoření betonu dle ČSN 731201

Náhradní stáří betonu te232,667

Náhradní stáří betonu te1 3,5 

Součinitel vlivu teploty χtt 1,167

Vliv náhradní tloušťky průřezu kh63,1205

Průměrná relativní vlhkost vzduchu ψ 0,585

Výchozí poměrné délkové přetvoření od smršťování εb0,999E-04

Funkce smršťování εs2,006E-05

Funkce smršťování εs1000E+00

Poměrné délkové přetvoření εbs,695E-05

Výpočet délkového přetvoření betonu dle ČSN P ENV 1992 1-1

Součinitel průběhu smršťování v čase βs(t-ts) 0,05338

Relativní vlhkost prostředí βRH -1,24019

Průměrná pevnost betonu v tlaku fcm                      [Mpa] 33

Vliv pevnosti betonu na smršťování εs(fcm) 4,450E-04

Teoretický součinitel smršťování εcs0 -5,519E-04

Poměrné délkové přetvoření εcs(t-ts) -2,946E-05

Poznámka:

Ve výpočtech vnitřních sil v základových deskách (5) budou odkazy [1] a [2] určovat,

podle kterého výpočtového postupu byly stanoveny hodnoty přetvoření vlivem smršťo-

vání betonu, na základě kterých se stanoví průběhy smykových napětí v kontaktní spá-

ře základové desky a normálové síly v základové desce.
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5. VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL V ZÁKLADOVÉ DESCE VLIVEM
SMRŠŤOVÁNÍ BETONU

5.1 Výpočet dle ČSN 730039 [4]

Úvodem je nutno poznamenat, že zvolený postup výpočtu se v současné době aplikuje

při výpočtu smykových napětí a normálových sil mezi základovou konstrukcí a základo-

vou půdou, kde toto napětí způsobuje vodorovné přetváření terénu vlivem účinku pod-

dolování ( )ε−ε+ ; . Základem řešení je deformující se pružný poloprostor, kterému však

brání v protažení tuhá základová konstrukce. Tento odpor se projevuje smykovým na-

pětím τx buď v základové spáře nebo v zemině těsně pod ní. Účinek základu na volné

vodorovné přetvoření podloží se uplatňuje pouze do určité hloubky, která se označuje

jako tlumící vrstva „a“.

Pro výpočet vnitřních sil v základové konstrukci vlivem smršťování betonu použijeme

jako návod předchozí úvahu, ale v tomto případě ji budeme aplikovat opačně. To zna-

mená, že pružný poloprostor pod základem se deformovat nebude, a zdrojem vodorov-

ných přetvoření zde bude základová konstrukce, v tomto případě deska, a to vlivem

smršťování betonu ( )csbs ; εε . Provedeme porovnání pro ČSN 731201 [1] a ČSN P ENV

1992-1-1 [2]. Tento výpočtový postup byl převzat z [11] a je zde podrobněji vysvětlen.

Při výpočtu se nebude uvažovat nerovnoměrné rozdělení smykových napětí po šířce

základové desky, které se v pružnoplastické oblasti (τx<τuv) koncentrují výrazně

k okrajům základu, zatímco střední část základu je smykově odlehčena.

Za těžiště vodorovných sil, tzn. místo, kde je výslednice vnitřních sil od smrštění rovna

nule, budeme považovat těžiště základové desky. Smyková napětí narůstají od nulo-

vých hodnot v těžišti vodorovných sil až po jejich mezní hodnoty. Mezní  smykové na-

pětí τuv v základové spáře budeme uvažovat hodnotou dle Coulomba:

ctgvuv +ϕ⋅σ=τ [kPa],                                             (5.1.1)
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kde σv … je extrémní výpočtová hodnota svislého napětí v základové spáře,

v našem případě uvažujeme vlastní tíhu desky,

1
23h

A
Fσ d

vd
⋅

== , [kPa]                                               (5.1.2)

hd … výška základové desky [m],

ϕ  ... úhel vnitřního tření základové půdy dle ČSN 731001 [3], normová

hodnota,

c … soudržnost základové půdy dle ČSN 731001 [3], normová

hodnota.

Po překonání tohoto mezního smykového napětí dojde při kontaktu mezi základovou

konstrukcí a podložím k tzv. prokluzu, které se projevuje porušením soudržnosti podloží

a porušením základové konstrukce trhlinou. Toto mezní smykové napětí při prokluzu

bude rozděleno  pro šířce základu rovnoměrně.

Maximální hodnota normálové síly při dosažení mezního smykového napětí pod celou

plochou desky, v případě prokluzu mezi betonem a podložím

[ ]1
u.limmaxbs(cs), kN.mτLbN −⋅⋅= .                                       (5.1.3)

Obr.6: Smyková napětí v kontaktní spáře pro b - τu >τL, c - τu < τL, d – výsledná normá-

lová síla Nx.
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Smykové napětí τx podle rovnice se vyvíjí v pásmu pružnoplastických přetvoření o délce

xp (obr.6b), je-li splněna podmínka τu>τL, v pásmu L-xp (obr.6c) je dosaženo mezního

smykového napětí τu=τLim a dochází zde ke smykovému prokluzu. Délka L zde označuje

polohu těžiště vodorovných sil směrem od středu základové desky. Ze smykových na-

pětí τx  se vypočítají dle (5.1.3) normálové síly Nx v základové desce, kdy za délku L

dosadíme pořadnici „x“ od středu základové desky.

Příklad č.2:
Stanovení a rozdělení smykových napětí a normálových sil v základové desce, která má

půdorysné rozměry 16x16x0,25 m, přetvoření základové desky vlivem smršťování be-

tonu při teplotě 20°C budeme uvažovat hodnotou εbs=-2,857.10-5 dle ČSN 731201 [1] a

hodnotu            εcs= -4,822.10-5 dle ČSN P ENV 1992-1-1 [2] ve stáří 90 dnů od začátku

vybetonování.

Podloží je tvořeno ulehlým štěrkem třídy G3:

G3 má dle ČSN 730001 následující charakteristiky: ϕef =30°, cef =0 kPa, ν=0,25, β=0,83

a Edef=80 MPa MPa358,9683,0/80/EE defoed ==β=⇒

Průměrné napětí v základové spáře od vlastní tíhy desky:

kPa75,5
1

2325,0
A
F

vd =
⋅

==σ

Určení průměrné hodnoty smykového napětí τx:
Mezní hodnota smykového napětí pro rozhodující svrchní vrstvu:

kPa32,3030tg75,5ctgvduv =+⋅=+ϕ⋅σ=τ

Hloubka tlumící vrstvy:

( ) ( ) m483,3e11675,0e1L75,0a
53,053,0 1694,056,0b94,056,0 =−⋅=−⋅= ⋅−−

Průměrná hodnota smykového napětí τx:

Pro hodnoty εbs dle ČSN 731201

x
5

xoedbsxbs,x 39,35,9638523,110857,2E β⋅−=⋅⋅⋅⋅β−=⋅η⋅ε⋅β=τ −

Pro hodnoty εcs dle ČSN P ENV 1992-1-1

x
5

xoedcsxcs,x 72,55,9638523,110822,4E β⋅−=⋅⋅⋅⋅β−=⋅η⋅ε⋅β=τ −
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Vypočtená smyková napětí jsou pro přehlednost uvedena v tabulce 5, souměrná polo-

vina základové desky je rozdělena na 8 dílků délky ∆x=1m.

Proměnná vzdálenost ξ bodu x od těžiště vodorovných sil základu se určí ze vztahu:

a
x

=ξ ,                                                           (5.1.4)

na základě toho  se vypočte hodnota součinitele polohy βx dle vztahu:















ξ+
−⋅

ξ
=β

2x
1

11
4

.                                              (5.1.5)

Průměrné hodnoty vnitřních sil dle [1] a [2]

Tabulka 5: Výpočet smykových napětí a normálových napětí

x [m] 0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5

ξ 0 0,14354 0,43061 0,71768 1,00475 1,29183 1,57890 1,86597 2,15304

βx 0 0,00036 0,00878 0,03365 0,07399 0,12527 0,18352 0,24614 0,31152

τx,bs  [kPa] 0 0,001 0,030 0,114 0,251 0,424 0,622 0,834 1,055

τx,cs  [kPa] 0 0,002 0,050 0,192 0,423 0,716 1,049 1,407 1,781

Nx,bs [kN.m-

1

3,331 3,331 3,329 3,300 3,186 2,935 2,511 1,889 1,055
Nx,cs [kN.m-

1]
5,620 5,620 5,618 5,568 5,376 4,953 4,237 3,188 1,781

τuv     [kPa] 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32

Maximální hodnota normálové síly při dosažení mezního smykového napětí pod celou

plochou desky, v případě prokluzu mezi betonem a podložím

1
lim.umax),cs(bs m.kN56,2632,30,80,1LbN −=⋅⋅=τ⋅⋅=
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Obr.7: Průběh smykových napětí od smršťování mezi dekou a podložím dle [1] a [2] pro

desku 16x16x0,25m, teplota okolního prostředí te=20°C.

S použitím výpočtového modelu dle [4] a [7] je na obr.7 znázorněn průběh smykových

napětí z příkladu č.2. Je zřejmé,  že nebylo dosaženo mezního smykového napětí τuv.

Na druhé straně při porovnání konečné hodnoty smykového napětí, vypočteného na

základě hodnoty přetvoření εs dle [1] a [2] vyplývá, že hodnota smykového napětí pro εs

dle [1] je o 40% nižší než hodnota smykového napětí vypočtená pro εs dle [2].

Obr.8: Průběh normálových sil Nbs(cs) od smršťování dle [1] a [2] pro desku

16x16x0,25m, teplota okolního prostředí te=20°C.
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Obr.8 znázorňuje průběh normálových sil Nbs(cs) v základové desce tl.250mm. V tomto

případě není dosaženo maximální hodnoty normálové síly Nbs(cs)max při dosažení mez-

ního smykového napětí. Takto zjištěný 40% rozdíl může mít velký vliv na konečné di-

menzování výztuže této základové desky, což se samozřejmě projeví v nárůstu ceny a

celkových nákladů ve prospěch modelu [2].

6. APLIKACE VÝPOČTOVÝCH MODELŮ

V předchozím oddíle jsme pomocí výpočetního postupu pro určení smykových napětí τx

a normálových sil Nx,bs(cs) v kontaktní spáře základové desky dle [4] a [7] znázornily prů-

běhy těchto veličin a uvedli rozdíly v konečných hodnotách pro τx a Nx,bs(cs). Pro sledo-

vání rozdílů ve výsledcích u více základových desek byl na základě postupu (5) sesta-

ven výpočetní program, který generuje výsledky a průběhy těchto veličin pro desky 16 x

16 m s tloušťkami 50, 100, 150, 200, 250 a 300 mm. Budeme uvažovat teplotu okolního

prostředí 20°C a 5°.
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Průměrná smyková napětí v základové spáře:

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

y 0 0,1435 0,43061 0,71768 1,00475 1,29183 1,57890 1,86597 2,15304

βx 0 0,0003 0,00878 0,03365 0,07399 0,12527 0,18352 0,24614 0,31152

τx,bs  [kPa] 0 0,0080 0,1941 0,7441 1,6359 2,7695 4,0574 5,4418 6,8874
50

τx,cs  [kPa] 0 0,0093 0,2249 0,8623 1,8958 3,2095 4,7021 6,3065 7,9817

τx,bs  [kPa] 0 0,0040 0,0970 0,3718 0,8175 1,3840 2,0276 2,7195 3,4419
100

τx,cs  [kPa] 0 0,0051 0,1222 0,4686 1,0302 1,7441 2,5552 3,4271 4,3374

τx,bs  [kPa] 0 0,0024 0,0590 0,2262 0,4973 0,8419 1,2335 1,6544 2,0938
150

τx,cs  [kPa] 0 0,0034 0,0829 0,3178 0,6986 1,1828 1,7328 2,3240 2,9414

τx,bs  [kPa] 0 0,0017 0,0404 0,1547 0,3402 0,5759 0,8438 1,1317 1,4323
200

τx,cs  [kPa] 0 0,0026 0,0625 0,2398 0,5272 0,8925 1,3076 1,7537 2,2196

τx,bs  [kPa] 0 0,0012 0,0297 0,1140 0,2506 0,4243 0,6216 0,8338 1,0552
250

τx,cs  [kPa] 0 0,0021 0,0502 0,1924 0,4230 0,7160 1,0490 1,4070 1,7807

τx,bs  [kPa] 0 0,0010 0,0230 0,0883 0,1942 0,3288 0,4818 0,6461 0,8178
300

τx,cs  [kPa] 0 0,0017 0,0419 0,1606 0,3530 0,5976 0,8756 1,1743 1,4863

Nx,bs[kN.m-1] 4,186 4,186 4,178 3,984 3,320 2,656 1,992 1,328 0,664
50

Nx,cs[kN.m-1] 4,218 4,218 4,209 3,984 3,320 2,656 1,992 1,328 0,664

Nx,bs[kN.m-1] 6,602 6,602 6,598 6,501 6,129 5,312 3,984 2,656 1,328
100

Nx,cs[kN.m-1] 6,938 6,938 6,933 6,810 6,342 5,312 3,984 2,656 1,328

Nx,bs[kN.m-1] 6,507 6,507 6,504 6,445 6,219 5,722 4,880 3,646 1,992
150

Nx,cs[kN.m-1] 8,002 8,002 7,999 7,916 7,598 6,899 5,717 3,984 1,992

Nx,bs[kN.m-1] 4,521 4,521 4,519 4,479 4,324 3,984 3,408 2,564 1,432
200

Nx,cs[kN.m-1] 7,005 7,005 7,003 6,940 6,701 6,173 5,281 3,973 2,220

Nx,bs[kN.m-1] 3,331 3,331 3,329 3,300 3,186 2,935 2,511 1,889 1,055
250

Nx,cs[kN.m-1] 5,620 5,620 5,618 5,568 5,376 4,953 4,237 3,188 1,781

Nx,bs[kN.m-1] 2,581 2,581 2,580 2,557 2,469 2,274 1,946 1,464 0,818
300

Nx,cs[kN.m-1] 4,691 4,691 4,689 4,647 4,487 4,134 3,536 2,661 1,486

50 τuv     [kPa] 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664

100 τuv     [kPa] 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328

150
τuv     [kPa]

1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992

200
τuv     [kPa]

2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656

250
τuv     [kPa]

3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320

300
τuv     [kPa]

3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984
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Tabulka 6: Výpočet smykových napětí a normálových sil v základové desce od smrš-

ťování betonu pro okolní teplotu prostředí 20°C.

V tabulkách 6 a 7 jsou uvedeny výsledné hodnoty smykových napětí τx a normálových

sil Nx,bs(cs) na základě vstupních parametrů přetvoření εs vlivem smršťování betonu

dle[1] a [2]. τuv je mezní smykové napětí.
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Průměrná smyková napětí v základové spáře:

Tl. x 0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5
esky ξ 0 0,1435 0,43061 0,71768 1,00475 1,29183 1,57890 1,86597 2,15304

βx 0 0,0003 0,00878 0,03365 0,07399 0,12527 0,18352 0,24614 0,31152

τx,bs  [kPa] 0 0,0022 0,0533 0,2044 0,4494 0,7608 1,1146 1,4949 1,8920
50

τx,cs  [kPa] 0 0,0069 0,1665 0,6384 1,4036 2,3763 3,4813 4,6692 5,9095

τx,bs  [kPa] 0 0,0010 0,0238 0,0913 0,2008 0,3399 0,4980 0,6680 0,8454
100

τx,cs  [kPa] 0 0,0038 0,0905 0,3469 0,7628 1,2913 1,8918 2,5373 3,2113

τx,bs  [kPa] 0 0,0006 0,0144 0,0552 0,1215 0,2056 0,3013 0,4041 0,5114
150

τx,cs  [kPa] 0 0,0025 0,0614 0,2353 0,5173 0,8757 1,2829 1,7207 2,1777

τx,bs  [kPa] 0 0,0004 0,0100 0,0384 0,0843 0,1428 0,2092 0,2806 0,3551
200

τx,cs  [kPa] 0 0,0019 0,0463 0,1775 0,3903 0,6608 0,9681 1,2984 1,6433

τx,bs  [kPa] 0 0,0003 0,0075 0,0288 0,0633 0,1072 0,1571 0,2107 0,2667
250

τx,cs  [kPa] 0 0,0015 0,0371 0,1424 0,3131 0,5301 0,7767 1,0417 1,3184

τx,bs  [kPa] 0 0,0002 0,0059 0,0228 0,0501 0,0848 0,1242 0,1665 0,2108
300

τx,cs  [kPa] 0 0,0013 0,0310 0,1189 0,2614 0,4425 0,6482 0,8694 1,1004

Nx,bs[kN.m-1] 3,365 3,365 3,363 3,310 3,105 2,656 1,992 1,328 0,664
50

Nx,cs[kN.m-1] 4,132 4,132 4,125 3,958 3,320 2,656 1,992 1,328 0,664

Nx,bs[kN.m-1] 2,668 2,668 2,667 2,644 2,552 2,351 2,011 1,513 0,845
100

Nx,cs[kN.m-1] 6,479 6,479 6,475 6,385 6,038 5,275 3,984 2,656 1,328

Nx,bs[kN.m-1] 1,614 1,614 1,614 1,599 1,544 1,422 1,217 0,916 0,511
150

Nx,cs[kN.m-1] 6,688 6,688 6,685 6,624 6,388 5,871 4,995 3,713 1,992

Nx,bs[kN.m-1] 1,121 1,121 1,120 1,110 1,072 0,988 0,845 0,636 0,355
200

Nx,cs[kN.m-1] 5,187 5,187 5,185 5,138 4,961 4,571 3,910 2,942 1,643

Nx,bs[kN.m-1] 0,842 0,842 0,841 0,834 0,805 0,742 0,635 0,477 0,267
250

Nx,cs[kN.m-1] 4,161 4,161 4,160 4,123 3,980 3,667 3,137 2,360 1,318

Nx,bs[kN.m-1] 0,665 0,665 0,665 0,659 0,636 0,586 0,501 0,377 0,211
300

Nx,cs[kN.m-1] 3,473 3,473 3,472 3,441 3,322 3,061 2,618 1,970 1,100
50 τuv     [kPa] 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664 0,664

100 τuv     [kPa] 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328
150 τuv     [kPa] 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992 1,992
200 τuv     [kPa] 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656
250 τuv     [kPa] 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320
300 τuv     [kPa] 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984

Tabulka 7: Výpočet smykových napětí a normálových sil v základové desce od smrš-

ťování betonu pro okolní teplotu prostředí 5°C.
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Průběhy smršťování betonu dle [1] a [2] pro teploty 20°C a 5°C, pro stáří betonu 30 let jsou zob-

razeny na obr.9 a 10.

Obr.9: Průběh smršťování v základových deskách pro teplotu 20°C, stáří betonu 30 let.

Obr.10: Průběh smršťování v základových deskách pro teplotu 5°C, stáří betonu 30 let.

Průběhy smykových napětí τs [kPa] v základové spáře základových desek různé tloušť-

ky, teplota okolního prostředí te=20°C a 5°C, stáří betonu se uvažuje 90 dnů. U obr.11 a

12 nejsou znázorněna mezní smyková napětí τuv.
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Obr.11: Průběh smykového napětí τs v základových deskách pro teplotu 20°C, stáří

betonu 90 dnů.

Obr.12: Průběh smykového napětí τs v základových deskách pro teplotu 5°C, stáří be-

tonu 90 dnů.
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Průběhy normálových sil v základových deskách různé tloušťky, teplota okolního pro-

středí te=20°C a 5°C, stáří betonu se uvažuje 90 dnů. U obr.13 a 14 nejsou znázorněny

maximální hodnoty normálových sil Nmax,bs(cs).

Obr.13: Průběh normálových sil Nbs(cs) v základových deskách pro teplotu 20°C, stáří

betonu 90 dnů.

Obr.14: Průběh normálových sil Nbs(cs) v základových deskách pro teplotu 5°C, stáří

betonu 90 dnů.
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7. POROVNÁNÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ

7.1 Porovnání výpočtových modelů smršťování

Porovnání výpočtových modelů je pro názornost doplněno ještě hodnotami smršťování

a vnitřních sil pro teplotu okolního prostředí -5°C. Předpoklad, že s rostoucí teplotou

okolního prostředí roste přetvoření základové desky vlivem smršťování betonu, jak zná-

zorňují obr.9 a obr.10, je splněn (stáří betonu 30 let). Rozdíl je ale v průběhu a

v hodnotách pro jednotlivé výpočetní postupy dle [1] a [2], zvláště pak u desek  ve stáří

90 dní od začátku vybetonování při teplotě 5°C a -5°C, kde rozdíl jednotlivých postupů

činí až 81% (tab.8), v případě hodnot při teplotě -5°C je to až 94% (tab.9). Zdá se, že

ČSN 731201 je možné používat v rozmezí teplot venkovního prostředí od 15°C do

25°C. Při daleko nižších teplotách už tento předpis vykazuje poměrně velké rozdíly

oproti předpisu dle [2].

Tabulka 8 udává srovnání výpočtových postupů pro výpočet přetvoření od smršťování

dle [1] a [2] pro stáří betonu 30 let. Modely jsou srovnatelné pro teploty kolem 20°C a

pro tloušťky desek od 150mm do 300mm, kde rozdíly v hodnotách jsou do 10%. Kon-

krétně pro desku tl.300mm  a teplotu okolního prostředí 20°C je to pouze 1%-ní rozdíl.

Při nízkých teplotách, v tomto případě pro teploty 5°C a -5°C, jsou tyto rozdíly podstatně

vyšší, pro desku 300mm je to až 66%.

Z tabulky 8 také vyplývá, že pro vyšší teploty prostředí kolem 20°C rozdíly mezi jednot-

livými modely s narůstající tloušťkou desky klesají. V opačném případě pro nízké teploty

kolem -5°C a 5°C ale rozdíly mezi jednotlivými modely s narůstající tloušťkou desky na-

růstají.
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Tabulka 8: Přetvoření εs, stáří betonu 30 let

Tl. -5°C Rozdíl 5°C Rozdíl 20°C Rozdíl

desky

[mm]
ČSN EC2 v % ČSN EC2 v % ČSN EC2 v %

50 030E-04 -3,057E-04 34 -2,745E-04 -3,483E-04 21 -4,101E-04 -4,704E-04 13

100 564E-04 -2,924E-04 47 -2,468E-04 -3,331E-04 26 -3,954E-04 -4,500E-04 12

150 238E-04 -2,737E-04 55 -2,206E-04 -3,118E-04 29 -3,780E-04 -4,211E-04 10

200 007E-04 -0,0002526 60 -1,972E-04 -2,878E-04 31 -3,593E-04 -3,887E-04 8

250 396E-05 -0,0002315 64 -1,769E-04 -2,638E-04 33 -3,403E-04 -3,563E-04 4

300 142E-05 -0,0002117 66 -1,594E-04 -2,412E-04 34 -3,215E-04 -3,258E-04 1

Jak bylo uvedeno v (3), podstatná část smršťování se realizuje v prvních dnech a týd-

nech tvrdnutí betonu, přírůstek smršťování po 90 - 120 dnech je už prakticky zanedba-

telný. Pokud toto vezmeme v úvahu a porovnáme hodnoty pro toto časové období, zjis-

tíme že rozdíly ve velikosti přetvoření εs jsou vyšší, jak uvádí tab.9.

Zatímco pro teplotu prostředí 20°C je to pro jednotlivé tloušťky desek v rozmezí 14 -

45%, pro nižší teploty prostředí (-5°C) to je až 94%-ní rozdíl pro desku tl. 300mm.Lze

konstatovat, že pro rozhodující fázi procesu smršťování betonu, tzn. pro období 90 dnů

od začátku vybetonování, se uvedené výpočtové modely dle [1] a [2] od sebe podstatně

liší (89% až 94%) při nízkých teplotách prostředí, při obvyklých teplotách vnitřních pro-

stor jsou srovnatelné při menších tloušťkách desek.

Z tabulky 9 také vyplývá, že pro vyšší teploty prostředí kolem 20°C rozdíly mezi jednot-

livými modely s narůstající tloušťkou desky narůstají. V opačném případě pro nízké

teploty kolem -5°C a 5°C rozdíly mezi jednotlivými modely také narůstají.
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Tabulka 9: Přetvoření εs, stáří betonu 90 dnů

Tl. -5°C Rozdíl 5°C Rozdíl 20°C Rozdíl

esky [mm ČSN EC2 v % ČSN EC2 v % ČSN EC2 v %

50 -1,532E-05 -1,404E-04 89 -5,123E-05 -1,600E-04 68 -1,865E-04 -2,161E-04 14

100 -6,577E-06 -7,632E-05 91 -2,289E-05 -8,695E-05 74 -9,319E-05 -1,174E-04 21

150 -3,969E-06 -5,175E-05 92 -1,385E-05 -5,897E-05 77 -5,669E-05 -7,964E-05 29

200 -2,766E-06 -3,905E-05 93 -9,614E-06 -4,450E-05 78 -3,878E-05 -6,010E-05 35

250 -2,089E-06 -3,133E-05 93 -7,222E-06 -3,570E-05 80 -2,857E-05 -4,822E-05 41

300 -1,659E-06 -2,615E-05 94 -5,707E-06 -2,979E-05 81 -2,214E-05 -4,024E-05 45

7.2 Porovnání dosažených výsledků smykových napětí τs a normálových sil
Ns,bs(cs)

Obr.11 a 12 znázorňují průběh smykových napětí pod souměrnou polovinou základové

desky od těžiště vodorovných sil směrem ke konci základové desky, pro různé tloušťky

desek a různé teploty okolního prostředí, není na nich zobrazen průběh mezního smy-

kového napětí τuv.

Tabulka 10: Smyková napětí τs [kPa], stáří betonu 30 let

Tl. -5°C Rozdíl 5°C Rozdíl 20°C Rozdíl

desky

[mm]
ČSN EC2 v % ČSN EC2 v % ČSN EC2 v %

50 7,4958 11,2895 34 10,1379 12,8624 21 15,1473 17,372

8
13

100 5,7774 10,7989 47 9,1166 12,3035 26 14,6043 16,617

9
12

150 4,5709 10,1066 55 8,1475 11,5147 29 13,9602 15,552

5
10

200 3,7194 9,3286 60 7,2846 10,6283 31 13,2700 14,355

2
8

250 3,1008 8,5503 64 6,5344 9,7416 33 12,5673 13,157

6
4

300 2,6376 7,8202 66 5,8877 8,9098 34 11,8738 12,034

1
1
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Obr.15: Grafické znázornění a porovnání vypočtených hodnot smykových napětí, stáří

betonu 30 let.

Na obr.15 a obr.16 jsou pak tyto rozdíly ve smykových napětích znázorněny graficky. Je

možno v nich zjišťovat hodnoty smykového napětí τs pro dané teplotní podmínky a dané

časové období pro různé tloušťky základových desek.

Tl. -5°C Rozdíl 5°C Rozdíl 20°C Rozdíl

desky

[mm]
ČSN EC2 v % ČSN EC2 v % ČSN EC2 v %

50 0,5658 5,1868 89 1,8920 5,9095 68 6,8874 7,9817 14

100 0,2429 2,8186 91 0,8454 3,2113 74 3,4419 4,3374 21

150 0,1466 1,9114 92 0,5114 2,1777 77 2,0938 2,9414 29

200 0,1022 1,4424 93 0,3551 1,6433 78 1,4323 2,2196 35

250 0,0771 1,1572 93 0,2667 1,3184 80 1,0552 1,7807 41

300 0,0613 0,9658 94 0,2108 1,1004 81 0,8178 1,4863 45

Tabulka 11: Smyková napětí τs [kPa], stáří betonu 90 dnů
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Z obr.16 je zřejmý ten předpoklad, že základové desky menší tloušťky vykazují vlivem

rychlejšího přetvoření od smršťování betonu větší smyková napětí v kontaktní spáře zá-

kladové desky.To může za následek, zvýšené riziko výskytu trhlin v základové desce.

Procentuální rozdíly v hodnotách normálových sil pro stáří betonu 30 let a 90 dnů, pro

jednotlivé teploty udávají tabulky 12 a 13.

Obr.16: Grafické znázornění a porovnání vypočtených hodnot smykových napětí, stáří

betonu 90 dnů.

Tabulka 12: Normálové síly Ns,bs(cs) [kN.m-1], stáří betonu 30 let

Tl. -5°C Rozdíl 5°C Rozdíl 20°C Rozdíl

desky

[mm]
ČSN EC2 v % ČSN EC2 v % ČSN EC2 v %

50 4,204 4,315 3 4,281 4,361 2 4,428 4,494 1

100 7,433 8,123 8 7,892 8,328 5 8,396 8,455 1

150 9,527 11,348 16 11,022 11,541 4 11,877 12,096 2

200 10,393 14,120 26 13,354 14,608 9 15,102 15,251 1

250 9,787 16,485 41 15,037 16,931 11 17,990 18,212 1

300 8,325 18,027 54 16,011 18,874 15 20,386 20,446 0,3
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Tabulka 13: Normálové síly Ns,bs(cs) [kN.m-1], stáří betonu 90 dnů

Tl. -5°C Rozdíl 5°C Rozdíl 20°C Rozdíl

desky

[mm]
ČSN EC2 v % ČSN EC2 v % ČSN EC2 v %

50 1,786 4,032 56 3,365 4,132 19 4,186 4,218 1

100 0,767 6,174 88 2,668 6,479 59 6,602 6,938 5

150 0,463 6,033 92 1,614 6,688 76 6,507 8,002 19

200 0,322 4,552 93 1,121 5,187 78 4,521 7,005 35

250 0,243 3,652 93 0,842 4,161 80 3,331 5,620 41

300 0,193 3,048 94 0,665 3,473 81 2,581 4,691 45

Pokud porovnáme jednotlivé tloušťky desek v závislosti na teplotě okolního prostředí,

můžeme konstatovat:

- u základové desky tl. 50mm došlo při uvedených teplotách okolního prostředí vli-

vem přetvoření od smršťování betonu k prokluzu v kontaktní spáře základové

desky. To znamená, že byla dosažena maximální hodnota normálové síly Nmax,s

při dosažení mezního smykového napětí v kontaktní spáře, a to pod 2/3 plochy

souměrné poloviny desky. Výjimku zde  tvoří postup dle [1] pro teplotu -5°C, kde

této maximální hodnoty nebylo dosaženo. Procentuální rozdíly zde prudce na-

růstají se snižující se teplotou okolního prostředí (tab.13),

- u základové desky tl. 100mm došlo také k dosažení maximální hodnoty normálo-

vé síly Nmax,s ale  plocha, kde došlo k prokluzu se zmenšila přibližně na ½  plo-

chy souměrné poloviny desky. Zde si můžeme všimnou, že s rostoucí tloušťkou

desky a se snižující se teplotou okolního prostředí, rostou rozdíly mezi postupy

dle [1] a [2],

- u základové desky tl. 150mm došlo k dosažení maximální hodnoty normálové

síly Nmax,s ale už jen při teplotě okolního prostředí 20°C. Plocha, kde došlo

k prokluzu teď představuje přibližně ¼ plochy souměrné poloviny desky. Při

ostatních teplotách této hodnoty Nmax,s dosaženo nebylo,
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- u základových desek tl. 200, 250 a 300mm nebylo ani v jednom případě dosaže-

no hodnoty Nmax,s, rozdíly v jednotlivých hodnotách normálových sil dle výpočet-

ních postupů [1] a [2] jsou zřejmé z obr.13, 14. Právě při těchto tloušťkách zákla-

dových desek vykazují výpočetní postupy dle [1] a [2] pro teplotu okolního pro-

středí -5°C 93%-ní rozdíly v hodnotách normálových sil, pro teplotu 5°C to činí

81% a pro teplotu 20°C to je 45%.

Procentuální rozdíly v hodnotách normálových sil v základových deskách graficky zná-

zorňují obr.17 a obr.18. Pro stáří betonu 30 let dosahují normálové síly největších hod-

not u desek tl.300mm, ale také největších rozdílů u desek tl.200 – 300mm při nízkých

teplotách -5°C. Pro stáří betonu 90 dnů dosahují normálové síly největších hodnot u de-

sek tl.100 a 150mm. Na druhé straně pro nízké teploty okolního prostředí je průběh

zcela opačný (obr.18).

Obr.17: Grafické znázornění a porovnání vypočtených hodnot normálových sil, stáří

betonu 30 let.
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Obr.18: Grafické znázornění a porovnání vypočtených hodnot normálových sil, stáří

betonu 90 dnů.

8. ZÁVĚR
Jak je na uvedených příkladech vidět, použitím jednotlivých výpočetních postupů pro

výpočet přetvoření základových desek vlivem objemových změn betonu, dle ČSN

731201 [1] nebo ČSN P ENV 1992-1-1 [2], lze určit velikost přetvoření εs vlivem smrš-

ťování betonu. Při porovnání dosažených výsledků ale nastává otázka, který

z uvedených způsobů je ten nejvýstižnější pro určení velikosti přetvoření vlivem smrš-

ťování. Jak již bylo zmíněno, výpočtový model dle [1] se přibližně shoduje s výpočtovým

modelem [2] pro optimální teplotu okolního prostředí 20°C  a pro tl.100 – 150mm. Roz-

díly jsou dány dosaženými teoretickými znalostmi a obdobím, ve kterých tyto předpisy

vznikaly.

Tyto dva postupy by se podle očekávání měly lišit jen minimálně, skutečnost je ale jiná.

Je na projektantovi, pro který z uvedených nebo i jiných postupů, které zde nebyly uve-

deny a porovnány, se rozhodne. Výsledkem má ale vždy být spolehlivá, bezpečná a

použitelná konstrukce.
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POŽÁRNÍ ODOLNOST BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Řešitel: Kamil Jordan, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební

student: 4. ročníku, obor: Průmyslové a pozemní stavitelství

Vedoucí práce: Ing. Pavlína Žídková

  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Anotace práce:
Podle evropských norem, platných v ČR, je možné  posuzovat požární odolnost

stavebních konstrukcí nejen zkouškou, ale i výpočtem. Početní stanovení požární odol-

nosti má ekonomické výhody a umožňuje i provádění hlubších analýz. Výpočty požární

bezpečnosti staveb nelze použít ve všech případech, a je proto v současné době nejop-

timálnější kombinace zkoušek a výpočtů.
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1. ÚVOD
Následky požárů při kterých dochází ke ztrátám na životech nás nutí jednak

k opatření vedoucí k rychlé likvidaci požáru a jednak k zabezpečení dostatečné doby

na evakuaci dané budovy, místnosti apod. Proto jsou velmi důležitá jak protipožární za-

bezpečení tak i požární odolnosti jednotlivých konstrukcí.

2. PRÁVNÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY
Hlavním cílem v oblasti standardizace je dosažení a udržení její mezinárodně

srovnatelné úrovně a maximální slučitelnosti s požadavky a stavem v evropských ze-

mích. Odrazem tohoto cíle je Směrnice Rady EHS 89/106/EEC z 21.12.1989  o sbližo-

vání zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států EU, týkající se

stavebních výrobků, která nabyla účinnosti 21.6.1991 a většina členských států ji také

k tomuto datu přijala. Uplatnění směrnice závisí na technických specifikacích s ní har-

monizovaných, tj. norem vyhlášených CEN/CENELEC a evropských technických

osvědčení vydaných EOTA.

Ve smyslu směrnice se stavebním výrobkem rozumí každý výrobek vyrobený pro

trvalé zabudování do objektů. Tyto požadavky jsou definovány pomocí interpretačních

dokumentů, které vytvářejí spojení mezi Směrnicí a mandáty pro zpracování harmoni-

zovaných evropských norem. Jednotlivé interpretační dokumenty jsou tříděny podle ná-

sledujících základních požadavků :

- mechanická odolnost a stabilita

- požární bezpečnost

- zdravotní a ekologická bezpečnost

- uživatelská bezpečnost

- ochrana proti hluku

- úspora energie a ochrana tepla

Uvedené požadavky jsou v ČR zakotveny v § 47 zákona č.50/76 Sb. o územním pláno-

vání a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním záměrem uvedených dokumentů je sjednocení požadavků na výslednou

kvalitu stavby na postupně vytvářeném jednotném evropském trhu. Sledované vlast-
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nosti výrobků budou prokazovány standardními zkouškami nebo jinými postupy,  které

si budou vzájemně uznávat státy evropské unie.

Požadavek na zajištění požární bezpečnosti znamená, že každá stavba musí být

navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

byla po předepsanou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukcí

byl omezen rozvoj a šíření požáru uvnitř stavebního objektu

bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty

mohly stavbu opustit osoby (nebo mohly být jiným způsobem zachráněny)

byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek

Splnění takto formulovaných základních požadavků na stavbu lze zajistit buď ak-

tivními požárně bezpečnostními zařízeními (požární signalizace, hasící zařízení …) ne-

bo pasivními (stavebními) opatřeními. Konkrétní požadavky na požární bezpečnost sta-

noví projektant – specialista požární ochrany s odpovídající odbornou způsobilostí. Při

posuzování stavebních konstrukcí a hmot se požární specialista zabývá jejich požárně

technickými charakteristikami, tzn. určením požadavků na jejich kvalitu a kvantitu, pro-

kazováním reálných vlastností použitých konstrukcí, popřípadě návrhem jejich úprav.

Požadavky na požárně technické vlastnosti se určují z požárního rizika daného požár-

ního úseku s přihlédnutím k dalším charakteristickým znakům objektu (výška, kon-

strukční systém aj.) postupem zakotveným v souboru projektových norem požární bez-

pečnosti staveb, především ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a dalších. Dosažení přede-

psaných vlastností se prokazuje různým způsobem : standardními zkouškami ve státem

akreditovaných zkušebnách, použitím tabulkových hodnot sestavovaných z výsledků

zkoušek popř. teoreticko-experimentálních prací, anebo výpočetními postupy, pokud lze

všechny důležité vstupní údaje matematicky formulovat. Do budoucna se počítá s tím,

že úroveň požadavků bude věcí předpisů jednotlivých zemí EU, kdežto průkaz jejich

skutečných vlastností bude mít obecnou platnost ve všech zemích, které přistoupí

k používání harmonizovaných technických předpisů.
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související zákony :

Zákon č. 91/1995 Sb. o požární ochraně a vyhl. č.21/1996 Sb.

Zákona č.50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích a vyhl. č.137/1998 Sb.

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

ČSN 73 08xx

3. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH HMOT A
KONSTRUKCÍ

Požárně technickými vlastnostmi rozumíme vlastnosti stavebních hmot a kon-

strukcí, které se projeví v podmínkách požáru popř. hasebního zásahu. U nosných sta-

vebních konstrukcí jde především o hořlavost stavebních hmot, index šíření plamene po

povrchu hmot a požární odolnost stavebních konstrukcí.

Hořlavost stavebních hmot je schopnost stavební hmoty (látky) vznítit se, hořet

nebo žnout účinkem zdroje vznícení. Ověřuje se zkouškou prováděnou dle ČSN 73

0862, popř. u nehořlavých hmot dle ČSN 73 0861. Na základě těchto zkoušek se sta-

vební hmoty rozdělují na :

A – nehořlavé

B – nesnadno hořlavé

C1 – těžce hořlavé

C2 – středně hořlavé

C3 – lehce hořlavé

Šíření plamene po povrchu stavebních hmot se vyjadřuje indexem šíření plame-

ne is [mm*min-1] a udává se relativní hodnotou, která vyjadřuje schopnost stavební

hmoty vznítit se a šířit po svém povrchu plamenem – viz ČSN 73 0863. Výsledky zkou-

šek této charakteristiky jsou shrnuty v ČSN 73 0822, popř. se uvádějí ve zkušebních

protokolech nově ověřovaných hmot. Indexu šíření plamene se užívá při hodnocení po-

žární bezpečnosti povrchů stěn, podhledů, nášlapných vrstev podlah a povrchových

vrstev požárních pásů, popř. stěn v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.
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Podle vlivu hořlavých hmot na únosnost a stabilitu a na intenzitu požáru uvnitř hořícího

prostoru se konstrukční části a dílce třídí na druhy D1, D2 a D3.

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba (t) v minutách, po kterou je sta-

vební konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo ke

ztrátě její funkce. Během požadované požární odolnosti musí konstrukce vyhovět jed-

nomu nebo více mezním stavům, které klasifikujeme následovně:

- R (t) mezní stav únosnosti nebo stability

- E (t) mezní stav celistvosti, tj. stav, kdy v konstrukci vzniknou větší trhliny

nebo otvory, jimiž trvale pronikají zplodiny hoření nebo plamen

- I (t) mezní stav teplot na odvráceném (neohřívaném) povrchu konstrukce,

kdy se proti počáteční teplotě T0 (obvykle 20°C) zvýší teplota podle EN

o 140 K a podle  ČSN 73 0851 o 160K nebo lokální maximální teplota

podle EN o 180 K a podle  ČSN 73 0851 o 190 K, popř dosáhne teploty

220 °C

- W (t) mezní stav hustoty tepelného toku, který nesmí v prostorech mimo

únikové cesty překročit hodnotu 15 kWm-2 ve vzdálenosti 1,2

m od líce

stěny nebo v ose únikové cesty 10 kWm-2 po dobu 5 sekund

- M (t) – mezní stav odolnosti proti mechanickým vlivům, tj. proti

vodorovnému zatížení, musí vykázat požární stěny jednopodlažních

skladů, stěny mezi objekty o tloušťce menší než 100 mm a stěny

v provozech, kde mohou být vystaveny nárazům.

Prokazování dosažené požární odolnosti lze provést obdobně jako u jiných požárně

technických vlastností zkouškami, pomocí tabulkových hodnot anebo výpočtem.

Prokazování zkouškami

Pro zkoušky nosných konstrukcí ve zkušebních pecích – u nás v jediné autorizo-

vané zkušebně PAVÚS ve Veselí nad Lužnicí – platí ČSN 73 0851 a ČSN 73 0855, kte-

ré jednoznačně upřednostňují takto získané výsledky jak před tabulkovými hodnotami,

tak před výpočtem požární odolnosti. Nespornou výhodou zkoušek je možnost sledová-

ní a měření prakticky všech mezních stavů požární odolnosti
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Tabulkové hodnoty

Tabulkové hodnoty požární odolnosti byly odvozeny na základě teoreticko-

experimentálních prací a uvedeny v ČSN 73 0821. Postupně jsou aktualizovány a dopl-

ňovány o výsledky nověji provedených zkoušek.

Určení výpočtem

Určení požární odolnosti výpočtem je nejvýhodnější a nejperspektivnější meto-

dou. Nespornou výhodou je možnost početně stanovit požární odolnost prvku, části

konstrukce nebo konstrukce jako celku při určení reálného zatížení, způsobu upnutí do

navazujících konstrukcí, postupná optimalizace návrhu změnami vstupních údajů apod.

4. POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE

4.1 Požární odolnost betonových konstrukcí

Tabulkové hodnoty požární odolnosti betonových konstrukcí závisí na rozměrech

prvku, jeho statickém působení, druhu betonu a krytí nosné výztuže. Řadu odlišně po-

jatých tabulkových hodnot požární odolnosti betonových konstrukcí přináší i předběžná

ČSN P ENV 1992-1-2. Jsou sestaveny pro normovou teplotní křivku požáru v závislosti

na rozměrech průřezu a osové vzdálenosti nosné výztuže od ohřívaného povrchu.

Příznivějších výsledků lze docílit i vyjádřením stupně statického využití prvku ne-

bo dodržením některých doporučených konstrukčních zásad. Výpočet požární odolnosti

je založen na znalosti  vývoje teplot plynů v hořícím prostoru (normová nebo paramet-

rická závislost), výpočtu nestacionárního šíření tepla v konstrukci a na znalosti měnících

se pevnostních a přetvárných vlastností materiálů v závislosti na okamžité teplotě. Jed-

nodušeji lze počítat kritickou teplotu výztuže v rozhodujících průřezech nebo podrobněji

sníženou únosnost průřezu  prvku v teplotním poli. Nejjednodušší je posouzení požární

odolnosti prvků při použití normové teplotní křivky požáru. Přitom lze využít ověřených



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]123

  

tabulkových hodnot, nebo zjednodušené i obecné metody výpočtu. U zjednodušené

metody výpočtu se určuje únosnost otepleného průřezu, kde při známém rozložení

teplot v průřezu (při normové nebo parametrické závislosti teplot plynů v hořícím prosto-

ru a okamžitém teplotním poli v konstrukci) dochází ke zmenšení betonové části průře-

zu a redukci pevnosti a krátkodobého modulu pružnosti betonu a výztuže. Takto stano-

vený odpor konstrukce, odpovídající požární odolnosti R při zvýšené teplotě, musí spl-

ňovat podmínku spolehlivosti ve vztahu k účinku zatížení pro mimořádnou návrhovou

situaci při požáru. Nepřímé účinky požáru (tj. vlastní teplotní přetvoření prvků) lze větši-

nou zanedbat. Obecná metoda výpočtu se dosud používá zcela výjimečně. Musí popsat

vývoj teploty v konstrukci a její mechanické chování jako celku. Vychází z očekávaného

způsobu porušení, znalosti teplotně závislých vlastností materiálů a vyjádření přímých

účinků požáru.

4.2  Teploty plynů v hořícím prostoru

Požární odolnost stavebních konstrukcí se stanovuje pro:

A) normový průběh požáru

B) pravděpodobný průběh požáru

Normový průběh požáru předpokládá, že teploty plynů jsou popsány normovou tep-

lotní křivkou podle mezinárodního předpisu ISO DIS 834-75 Fire resistance test – Ele-

ments of building construction (Zkoušky požární odolnost – Prvky stavebních konstruk-

cí) :

TN = T0 + 345 log (8t+1) (1)

kde je:

TN teplota plynů při požáru (nebo zkoušce požární odolnosti) ve °C

T0 počáteční teplota prostředí před požárem ve °C

t doba trvání požáru (nebo zkoušky) v minutách

Tato teplotní křivka je tzv. celulózového typu, na kterou jsou konstrukce navrhovány pro

předepsanou dobu při použití tabulkových údajů nebo výpočetních modelů. Mimo ní za-

vádí Eurokód také teplotní křivku vnějšího požáru ve tvaru pro posuzování objektu

nebo jeho části, pokud se nachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.
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θg = 660 (1 – 0,687 e-0,32 t  – 0,313 e-3,8 t) + 20 (2)

kde je :

θg teplota plynů v okolí prvku v °C

t doba v minutách

a uhlovodíkovou teplotní křivku danou rovnicí pro požáry, jejichž charakter je ovliv-

něn povrchem hořícího paliva (např. hoření kapaliny v nádržích a záchytných jímkách): 

θg = 1080 (1 – 0,325 e-0,167 t  – 0,675 e-2,5 t) + 20       (3)

kde je :

θg teplota plynů v požárním úseku v °C

t doba v minutách

Pravděpodobný průběh požáru se určuje podle konkrétních podmínek požárního

úseku, popř. místnosti s průběhem teplot plynu (Tg), který je odlišný od teplot (TN).

Zajímavostí je, že zatímco ČSN značí teplotu T, Evropské normy značí teplotu θ.

4.3 Podmínka spolehlivosti k-ce

Spolehlivost betonové konstrukce pro nehodovou situaci při působení požáru se ověřuje

v obecné metodě výpočtu pomocí vztahu :

Ed,fi (t) < Rd,fi (t) (4)

kde je :

Ed,fi (t) účinek výpočtového zatížení za požáru, určený podle

základního pravidla daného v ČSN P ENV 1991 – 2 – 2 včetně nepřímého zatížení

Rd,fi (t) odpovídající výpočtová únosnost (odpor) při zvýšené teplotě

t doba plně rozvinutého požáru

Pro účely normy ČSN EN Zkoušení požární odolnosti se za porušení nosnosti považuje

překročení obou následujících podmínek:
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průhyb dosáhne hodnoty 
d

lD
400

2

=   [mm]

rychlost přírůstku průhybu dosáhne hodnoty 
d

l
9000

2

  [mm * min-1]

kde d je vzdálenost krajních vláknech tlačené zóny od krajních vláken tažené zóny

v mm v nezahřátém stavu.

Ověření požární odolnosti stavebních konstrukcí může být provedeno také podle času :

tfi,d  <  tfi,requ (5)

nebo podle teploty

θd  <  θcr,d (6)

kde je :
tfi,d návrhová hodnota normové požární odolnosti

tfi,requ požadovaná hodnota požární odolnosti

θd návrhová hodnota teploty materiálu při požáru

θcr,d návrhová hodnota kritické teploty materiálu při požáru

Pro ocelové konstrukce a pro výztuž ŽB konstrukcí je kritická teplota oceli

Tskrit = 723,5 (1-σs / σo2)0,4608 (7)

Pro výztuž předpjatých betonových konstrukcí je kritická teplota oceli

T´skrit = 513,6 (1-σs / σp)0,445 (8)

kde je :

σs vypočtené skutečné (nebo předpokládané) napětí v posuzovaném

průřezu

σo2 mez kluzu oceli v tahu

σp mez pevnosti oceli

Z uvedených vztahů vyplývá, že požární odolnost se zvyšuje nebo snižuje, mnění-li se

poměr  σs / σo2.  Z toho vyplývá, že při snížení skutečného napětí (σs) můžeme získat
vyšší požární odolnost.
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4.4 Vlastnosti materiálu při zvýšené teplotě

Při zjednodušených metodách výpočtu a vývoji teploty blízkém normové teplotní

křivce se provádějí redukce charakteristických vlastností materiálů

4.4.1 beton

Redukce charakteristické pevnosti v tlaku jako funkce teploty θ pomocí součinitele kc (θ)

fck (θ) = kc (θ) * fck (20°C) (9)

kde je :

fck (20°C) je charakteristická pevnost betonu v tlaku při 20°C

kc (θ) = 1 pro 20 °C < θ < 100 °C

kc (θ) = (1600 – θ) / 1500 pro 20 °C < θ < 100 °C

kc (θ) = (900 – θ) / 625 pro 100 °C < θ < 400 °C

kc (θ) = 0 pro 400 °C < θ < 1200 °C

Teplotní protažení betonu pro vápencové kamenivo je:

(∆l / l)c  =  -1,2*10-4 + 6*0-6 * θ + 1,4*10-11 * θ3 pro 20 °C < θ < 805 °C

(∆l / l)c  =  12*10-3 pro 805 °C < θ < 1200 °C

Teplotní protažení betonu pro silikátové kamenivo je:

(∆l / l)c  =  -1,8*10-4 + 9*0-6 * θ + 2,3*10-11 * θ3 pro 20 °C < θ < 805 °C

(∆l / l)c  =  14*10-3 pro 805 °C < θ < 1200 °C

Teplotní protažení betonu pro lehké kamenivo je:

(∆l / l)c  =  8*10-3 * (θ - 20)  pro 20 °C < θ < 1200 °C
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4.4.2 betonářská výztuž

Redukce charakteristické pevnosti jako funkce teploty θ pomocí součinitele ks (θ)

fsk (θ) = ks (θ) * fsk (20°C) (10)

kde je :

fsk (20°C) je charakteristická pevnost při 20°C

pro tahové výztuže trámů a desek s poměrným teplotním přetvořením εs,fi > 2 %

ks (θ) = 1 pro 20 °C < θ < 350 °C

ks (θ) = (6650 – 9 θ) / 3500 pro 350 °C < θ < 700 °C

ks (θ) = (1200 – θ) / 5000 pro 700 °C < θ < 1200 °C

pro tlačenou výztuž sloupů a tlačené části trámů a desek a pro tahovou výztuž

s poměrným teplotním přetvořením εs,fi < 2 %

ks (θ) = 1 pro 20 °C < θ < 100 °C

ks (θ) = (1100 – θ) / 1000 pro 100 °C < θ < 400 °C

ks (θ) = (8300 – 12 θ) / 5000 pro 400 °C < θ < 650 °C

ks (θ) = (1200 – θ) / 5500 pro 650 °C < θ < 1200 °C

Teplotní protažení betonářské výztuže je:

(∆l / l)s  =  -2,416*10-4 + 1,2*10-5 * θ + 0,4*10-8 * θ2   pro 20 °C < θ < 750 °C

(∆l / l)s  =  11*10-3       pro 750 °C < θ < 860 °C

(∆l / l)s  =  -6,2*10-3 + 2*10-5 * θ       pro θ > 860

4.4.3 předpínací výztuž

Redukce charakteristické pevnosti jako funkce teploty θ pomocí součinitele kp (θ)

fpk (θ) = kp (θ) * fpk (20°C) ( 11)

kde je :
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fpk (20°C) je charakteristická pevnost předpínací výztuže při 20°C pro

předpínací ocelové dráty a lana

ks (θ) = 1 pro 20 °C < θ < 100 °C

ks (θ) = (850 – θ) / 750 pro 100 °C < θ < 250 °C

ks (θ) = (650 – θ) / 500 pro 250 °C < θ < 600 °C

ks (θ) = (1000 – θ) / 4000 pro 600 °C < θ < 1000 °C

ks (θ) = 0 pro 1000 °C < θ < 1200 °C
Teplotní protažení předpínací výztuže je:

(∆l / l)p  =  -2,016*10-4 + 10-5 * θ + 0,4*10-8 * θ2 pro 20 °C < θ < 1200 °C

4.5 Zatížení konstrukce

Zatížení konstrukcí požárem patří mezi mimořádné zatížení stavebních konstrukcí a

vznik požáru se považuje za mimořádnou situaci.
Současné působení jiných mimořádných zatížení se během požáru neuvažuje, stejně

jako chování konstrukce v závislosti na čase a zatížení před vznikem požáru.

Zatížení předepsaná pro mimořádnou návrhovou situaci při požáru jsou především stálá

a nahodilá zatížení působící za normální teploty.

Kombinaci zatížení pro mezní stav únosnosti s jedním nahodilým zatížením lze obecně

vyjádřit vztahem :

γG*Gk + γG*Gk1 + γP*GP + ψ*γQ*Qk (12)

kde je :

Gk charakteristická hodnota vlastní tíhy

Gk1 charakteristická hodnota ostatního stálého zatížení

Pk charakteristická hodnota předpjetí konstrukce

Qk charakteristická hodnota nahodilého zatížení konstrukce

γG dílčí součinitel stálého zatížení

γP dílčí součinitel předpjetí

γQ dílčí součinitel nahodilého zatížení

ψ součinitel kombinace
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Hodnoty dílčích součinitelů a součinitel kombinace se stanoví z ČSN P ENV 1991.

Účinky mechanického zatížení při požáru (mimořádná kombinace) lze vyjádřit z účinků

zatížení, stanovených při běžné teplotě:

Efi,d,t = ηfi * Ed (13)

kde je :

Ed návrhová hodnota účinků zatížení při základní kombinaci

Efi,d,t návrhová hodnota účinků zatížení při požáru

ηfi zmenšovací součinitel

ζγγ
ζψγ

η
*
*1,1

QG

GA

+
+

= (14)

kde je :

γGA dílčí součinitel stálého zatížení pro mimořádnou situaci (=1)

γQ1 dílčí součinitel nahodilého zatížení pro mimořádnou situaci (=1)

ψ1,1 součinitel kombinace (=0,9 pro sklady)

ζ poměr hlavního nahodilého a stálých zatížení (=Qk,1 / Gk)

pro skladovací prostory lze zjednodušeně uvážit ηfi=0,7

4.6 Únosnost od výpočtového zatížení

Je stanoveno zatížení od vlastní tíhy (gd), ostatní stálé zatížení (gd1) a nahodilé

zatížení (qd). Je stanoven moment od účinků zatížení pro trvalou návrhovou situaci

(Msd1) a pro mimořádnou situaci (Msd2). Podle (13):

Msd2 = ηfi * Msd1 = 0,7 * Msd1 (15)

kde :

η uvažujeme podle (14)

návrhový moment Msd1 uvažujeme jako maximální moment na prostém nosníku

(výrobce panelů udává uložení 100 mm po obou stranách do cementového lože)

2
1 8

1 qlM sd = (16)

kde je :

l je rozpětí nosníku

q součet všech působících stálých a nahodilých zatížení



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]130

  

5 MODEL MECHANICKÉ ODEZVY KONSTRUKCE

5.1 Panel, Deska působící v jednom směru

5.1.1 Únosnost v ohybu
Únosnost  panelu (ŽB desky) v ohybu při zvýšené teplotě za požáru vychází ze

vztahů pro výpočet únosnosti při normální teplotě. Do vztahů dosazujeme redukované

hodnoty pevnosti betonu v tlaku a redukované hodnoty pevnosti výztuže.

Malá pravděpodobnost vzniku požáru se navíc zohledňuje pomocí redukovaného sou-

činitele spolehlivosti vlastností materiálu.

Pro mimořádnou kombinaci zatížení uvažujeme:

součinitel spolehlivosti vlastností materiálu pro výztuž γP = 1,0

součinitel spolehlivosti vlastností materiálu pro beton γP = 1,3

Síla v tlačeném betonu: Fc = Ast * fyd (17)

kde:

Ast je plocha tažené výztuže

fyd výpočtová mez kluzu výztuže podle (10)

Výpočet výšky tlačené oblasti: x =
cd

c

fb
F

***8,0 α
(18)

kde:

Fc síla v tlačeném betonu podle (17)

b je šířka panelu

fcd návrhová pevnost betonu v tlaku podle (9)

α součinitel zohledňující třídu prostředí



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]131

  

Moment na mezi únosnosti: Mrd = Fc * (d – 0,4 * x) (19)

kde:

Fc síla v tlačeném betonu podle (17)

d je účinná výška průřezu

x výška tlačené oblasti podle (18)

5.1.2 Únosnost ve smyku

Únosnost  panelu ve smyku při zvýšené teplotě za požáru vychází ze vztahů pro

výpočet únosnosti při normální teplotě.

Posouvající síla, kterou panel přenese

bez smykové výztuže: VRd1 = [ ] dbk wRd **)402,1(*** 1ρτβ + (20)

kde je:

c

ctk
Rd

f
γ

τ 05,0,*
4
1

= (21)

k = 1,6- d

β součinitel, kterým se zvyšuje smyková

pevnost betonu při přímém působení

osamělého břemene

d účinná výška průřezu

bw nejmenší šířka prvku

ρ1 stupeň vyztužení taženou výztuží

5.2 Předpjatý panel

5.2.1 Ideální průřez

Velikost ideálního průřezu budeme považovat za konstantní – zanedbáme odho-

řený materiál.

Ai = Ac + α*Ap (22)
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kde:

α = Ep / EC (23)

Ep je modul pružnosti předpínací výztuže

EC je modul pružnosti betonu

5.2.2 Ztráty předpjetí před působením požáru

• ztráta předpjetí relaxací výztuže :

σPM3 < σPM0 (24)

σPM0 = χ * fpk / γs

σPM3 = σ0 - ∆σpr (25)

σ0 = P0 / Ap (26)

∆σPR = -ϕp * βp * σp (27)

ϕp = ωpd * (1 – ωpe * fpk / σmax) (28)

βp = 0,17 + log t1/7 (29)

ϕp součinitel dotvarování předpínací výztuže

βp součinitel časového průběhu dotvarování

σ0 napětí od předepnutí

χ součinitel uvažovaný 0,9 pro předpínací výztuž s mezí kluzu 0,2

• ztráta předpjetí smrštěním betonu

εCS = εCS0 * βs (t ; ts) (30)

εCS0 = εs (fcm) * βRH (31)

εs (fcm) = [160 + βSC * (90 – fcm)] * 10-6 (32)

fcm = fck + βSC (33)

βRH = -1,55 * βSRH    (pro umístění na vzduch) (34)

βSRH=
3

100
1 






−
RH  (35)

βs =
s

s

tth
tt

−+
−

2
0*035,0

 (36)



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]133

  

h0  =  2 * Ai / uc(37)

εCS0 teoretický součinitel smršťování

βS součinitel vystihující průběh smršťování v čase

t čas ve dnech

ts počáteční čas ve dnech

fcm průměrná pevnost betonu v tlaku v době

βSC součinitel uvažovaný 8,0 pro rychle tvrdnoucí cementy

βSRH součinitel vystihující vliv relativní vlhkosti

RH relativní vlhkost v procentech

h0 náhradní rozměr prvku

uc obvod vystavený vzduchu

Ai plocha ideálního průřezu

• ztráta předpjetí dotvarováním betonu

Φ(t ; ts) = Φ0 * βC (t ; ts) (38)

Φ0 = ΦRH * β(fcm) * β (t0) (39)

ΦRH =
3

0*1,0
100

1
1

h

RH






 −

+ (40)

β(fcm) =
cmf
8,16 (41)

β(t0) = 2,0
01,0

1
t+

(42)

t0 = 5,01
2

9* 2,1
0

0 ≥








+
+

α

t
t t (43)

βC (t;ts) =
3,0









−+

−

sH

s

tt
tt

β
(44)

βH = 1,5*[1 + (0,012 * RH)18] * h0 + 250 < 1500 (45)
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Φ0 teoretický součinitel dotvarování

β(t0) součinitel zohledňující vliv teploty v době zrání betonu

t0 náhradní stáří betonu

t0t 28 dnů

součinitel uvažovaný 1,0 pro rychle tuhnoucí cement

fcm podle (33)

• celková ztráta předpjetí relaxací, dotvarováním a smrštěním

( ) ( ) ( )
( )( )








Φ+








++

+Φ+∆+
=∆ ++

0
2

00
,

;*8,01**1*1

0*;**;

ttz
I
A

A
A

cpttEtt

ep
C

C

C

P

cgPRSS
RSCP

α

σσασε
σ (46)

σp0 napětí v betonu přilehlém k předpínacím vložkám od předpjetí

AP plocha předpínací výztuže

AC plocha průřezu

IC moment setrvačnosti průřezu

zep = ep

0 → 28 dnů : působí předpjetí + vlastní tíha

28 → ∞ dnů : působí předpjetí + vlastní tíha + ostatní (stálé i nahodilé) zatížení

C

epgd
cg I

zM *
=σ

(47)

C

epkm

C

km
p I

zP
A
P 2

,0,,0,
0

*
+=σ (48)

kde je :

Mgd moment od vlastní tíhy

Pm,0,k předpínací síla
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• ztráta předpjetí pružným dotvarováním

∆σpc  = (σcg + σp0) / Ecd (49)

kde je:

σcg,σp0 podle (47) a (48)

Ecd modul pružnosti betonu

5.2.3 Únosnost v ohybu

Únosnost  předpjatého panelu v ohybu při zvýšené teplotě za požáru vychází ze

vztahů pro výpočet únosnosti při normální teplotě. Do vztahů dosazujeme redukované

hodnoty pevnosti betonu v tlaku a redukované hodnoty pevnosti výztuže.

součinitel spolehlivosti jsou shodné s  5.1.1

Síla v tlačeném betonu: Fc = Ast * fyd (50)

kde:

Ast je plocha tažené výztuže

fyd výpočtová mez kluzu předpínací

výztuže podle (11)

fyd = 0,9 * fpk / γs (51)

fpk je charakteristická mez pevnosti

předpínací výztuže

Výpočet výšky tlačené oblasti: x =
cd

c

fb
F

***8,0 α
(52)

kde:

b je šířka panelu

fcd návrhová pevnost betonu v tlaku podle (9)

α součinitel zohledňující třídu prostředí

Fc síla v tlačeném betonu podle (49)

Moment na mezi únosnosti: Mrd = Fc * (ep + alh – 0,4 * x) (53)
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kde:
ep je vzdálenost těžiště výztuže k těžišti

ideálního průřezu

alh je vzdálenost těžiště ideálního průřezu

od horního okraje průřezu

Fc síla v tlačeném betonu podle (50)

x výška tlačeného betonu podle (52)

5.2.4 Únosnost ve smyku

Únosnost  panelu ve smyku při zvýšené teplotě za požáru vychází ze vztahů pro

výpočet únosnosti při normální teplotě.

Oproti nepředpjaté konstrukci se zde projeví vliv normálové síly – předpjetí – kte-

ré zvýší smykovou únosnost.

Posouvající síla, kterou panel přenese

bez smykové výztuže: VRd1 = db
A
Nk w
c

Rd **15,0)402,1(** 1 







++ ρτβ (54)

kde je:

τrd podle(21)

k = 1,6- d

β součinitel, kterým se zvyšuje smyková

pevnost betonu při přímém působení

osamělého břemene

d účinná výška průřezu

bw nejmenší šířka prvku

N výpočtová normálová síla, pro tlak >0

Ac plocha betonového průřezu

ρ1 stupeň vyztužení taženou výztuží

U daných panelů smyková únosnost není rozhodující ani při normální teplotě ani při

zvýšené teplotě za požáru.
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6. MODEL TEPLOTNÍ ODEZVY KONSTRUKCE

6.1 Teoretický výpočet teplotního pole

Početní řešení teplotního pole průřezu stavební konstrukce namáhané požárem lze

stanovit pomocí teorie nestacionárního vedení tepla. Výpočet teplotních polí vychází

z Fourierovy parciální diferenciální rovnice :

2

2

*
x
Ta

t
T

∂
∂

=
∂
∂ (55)

kde je :

T(x,t) teplota v závislosti na souřadnici a čase [K]

a koeficient tepelné vodivosti [m2*s-1]

ρ
λ
*c

a =     (56)

kde je :

λ součinitel tepelné vodivosti [W*m-1*K-1]

ρ objemová hmotnost [kg*m-3]

cp měrná tepelná kapacita při stálém tlaku [kJ*kg-1*K-1]

6.2 Numerický výpočet teplotního pole

Při numerickém výpočtu vycházíme z diferenciální rovnice 2

2

*
x
Ta

t
T

∆
∆

=
∆
∆ (57)

Obtížnost výpočtu spočívá v tom, že tepelně technické hodnoty (λ,c) nejsou kon-

stanty, ale jsou závislé na teplotě. Princip řešení spočívá v rozdělení průřezu do dílčích

vrstev - výpočet probíhá postupně v časových intervalech ∆t. V každém časovém inter-

valu se určují teploty v rovinách oddělující dílčí vrstvy. Časový interval ∆t je nutno volit

tak, aby pro každý uvažovaný materiál byla splněna podmínka max.  ∆t < ∆xi
2 / (2*ai)
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kde je :

∆xi tloušťka dílčí vrstvy i-tého druhu materiálu [m]

a nejvyšší hodnota součinitele teplotní vodivosti

i-tého druhu ochranného materiálu [m2*s-1]

Z Fourierovy rovnice je třeba odvodit rovnice pro výpočet ve vyšetřovaných rovinách

T1´, t+1 – povrchová teplota

Tm´,t+1 – teplota vnitřní roviny jednoho materiálu

Tn´,t+1 – teplota roviny rozhraní dvou různých materiálů (I) a (II)

První index značí polohu roviny, druhý index značí příslušný následující časový okamžik

Teplota povrchové roviny (I) má rovnici :

T1,t+1 = C1*TN,t + C2*T1 + C3*T2,t (58)

kde součinitele C1, C2, C3 lze vyjádřit takto:

C1 = (2∆tα )/(∆f1*c1*ρ1*(α*∆x1 + λ1))

kde α je součinitel přestupu tepla [W*m-2*K-1]

TN,t  teplota prostředí požáru v čase t [°C]

        podle (7) popř. (8)

C2 = (-2∆t α λ1) / (∆xoi2 *c1 *ρ1) +1

C3 = (2∆t α λ1
2) / ((x1

2 *c1 *ρ1 (α ∆x1 + λ1))

Teplota běžné vnitřní vrstvy (m) jednoho druhu materiálu (I) má následující rovnici :

Tm,t+1 = C4 *Tm-1 + C5 *Tm,t + C4 Tm-1,t (59)

kde součinitele C4, C5 lze vyjádřit takto:

C4 = λam1*∆t / (c1 *ρ1 *∆x1
2)

C5 = 1-2*C4

Teplota roviny (n) na rozhraní dvou různých materiálů (I) a (II) má rovnici

Tn,t+1´ = C6*Tn-1,t + C7*Tn,t + C8 *Tn+1,t (60)

kde součinitele C6,C7,C8 lze vyjádřit takto:

C6 = 2∆t / (c1 *ρ1 *∆x1 + c2 *ρ2  *∆x2) * λ1 / ∆x1

C7 = 1- (C6+C8)

C8 = 2∆t / (c1 *ρ1*∆x1 + c2  *ρ2 *∆x2) *  λ2 / ∆x2
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Dosazením příslušných tepelně technických parametrů vyšetřovaných materiálů

do výše uvedených rovnic lze vyšetřit časový průběh teplotního pole sendvičové stěno-

vé, či deskové konstrukce namáhané nestacionárním vedením tepla v podmínkách po-

žáru.

Mezní stav celistvosti
Při zkouškách požární odolnosti předpjatých panelů SPIROLL, které byly usku-

tečněné v roce 1996 i v minulosti nebyl tento mezní stav nikdy porušen, vždy došlo dří-

ve ke ztrátě únosnosti a stability.

6.3 Výpočet teplotního pole pomocí programu NONSTAC

Teplotní pole v panelu v závislosti na čase t stanovíme pomocí počítačového

programu Nonstac, který numericky řeší diferenciální rovnici jednorozměrného nestaci-

onárního teplotního pole.

Požární odolnost se stanovuje pro normový průběh požáru, při kterém je závis-

lost teploty plynů na čase dána normovou teplotní křivkou.

Na straně odvrácené od požáru se předpokládá konstantní teplota prostředí.

Program Nonstac umožňuje zadat závislost vstupních veličin A na teplotě pomocí kvad-

ratických polynomů ve tvaru:

A (T)  = A0 + A1* T + A2 * T2 (61)

Závislost součinitele tepelné vodivosti betonu na teplotě se uvažuje ve tvaru:

- beton s vápencovým kamenivem:

λc (T) = 1,6 – 1,33*10-3 *T + 5,56*10-7 T2 [W*m-1*K-1] (62)

- beton se silikátovým kamenivem:

λc (T) = 2,0 – 2,00*10-3 *T + 8,33*10-7 *T2 [W*m-1*K-1] (63)
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- beton s lehkým kamenivem:

λc (T) = 1,0 – 6,25*10-4 *T [W*m-1*K-1] pro T < 800 °C

λc (T) = 0,5 [W*m-1*K-1] pro 800 < T <1200 °C

Závislost měrné tepelné kapacity betonu na teplotě se uvažuje ve tvaru:

- beton s vápencovým a silikátovým kamenivem:

cc (T) = 900 + 0,667 *T + 277,78*10-6 *T2 [J*kg-1*K-1] (64)

- beton s lehkým kamenivem:

cc (T) = 840 [J*kg-1*K-1] (65)

Závislost objemové hmotnosti betonu na teplotě se předpokládá konstantní

ρc = 2300 [kg*m-3]

Tepelné vlastnosti λs, cs, as betonářské nebo λp, cp, ap přepínací výztuže se při

výpočtu neuplatní, protože vliv výztuže na vývoj teploty v prvku je málo významný.

Součinitel přestupu tepla α zahrnuje přestup tepla prouděním αk a přestup tepla

sáláním αs.

kN

kN
vcksk TT
C

−
−

+=+=
44 θθαααα [W*m-2*K-1 ] (66)

kde je :
Cvs součinitel vzájemného sálání plyn – konstrukce

θN, θk termodynamické teploty plynů a povrchové vrstvy konstrukce

TN, Tk obyčejné teploty plynů a povrchu konstrukce

na straně přivrácené k požáru :

Cvs1 = 3,75 [W*m-2*K-1 ]

αk1 = 25,0   [W*m-2*K-4 ]

na straně odvrácené od požáru :

Cvs2 = 4,64 [W*m-2*K-1 ]

αk2 = 10,0  [W*m-2*K-4 ]
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Při průběhu požáru je αs až několikanásobně větší než αk. Na hodnoty αk i Cvs má vliv

nejen posuzovaná konstrukce, ale i vyzdívka pece, pohyb plynů v peci, druh plynu

apod.

6.4 Výpočet teplotního pole ŽB desky a dutinového panelu

Výpočet teplotního pole ŽB desky je jednoznačně určen charakteristickými vlast-

nostmi betonu (60) – (65) na základě tabulkových hodnot.

Výpočet teplotního pole dutinového panelu je složitější, protože je nehomogenní.

V dutinách panelu budou zcela jiné vlastnosti než má beton a bude zde docházet

k proudění a sálání vzduchu. To má za následek to, že při výpočtu je třeba tyto dutiny

zohlednit v „ekvivalentní vrstvě“. Vlastnosti této vrstvy musíme odvodit na základě

zkoušek.

6.4.1 Výpočet ekvivalentní vrstvy I.

Vlastnosti ekvivalentní vrstvy vypočteme jako vážený průměr dutin a betonu.

ekvivalentní měrná tepelná kapacita :

bd

bbdd
pEKV VV

cVcV
c

+
+

=
**

, (67)

ekvivalentní objemová hmotnost :

bd

bbdd
pEKV VV

VV
+
+

=
ρρ

ρ
**

, (68)

ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti :

bd

bbdd
pEKV VV

VV
+
+

=
λλ

λ
**

, (69)

kde je:

Vd objem dutin

Vb objem betonu

cd měrná tepelná kapacita dutin

cb měrná tepelná kapacita betonu

ρd objemová hmotnost dutin



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]142

  

ρb objemová hmotnost betonu

λd součinitel tepelné vodivosti dutin

λb součinitel tepelné vodivosti betonu

6.4.2 Výpočet ekvivalentní vrstvy II.

Z čl. 6.4.1 a jeho výsledků v Příloze 3 lze vidět, že tento způsob výpočtu nevede

k souladu naměřených a vypočtených hodnot. Při výpočtu ekvivalentní vrstvy II. bude-

me vycházet ze stejného principu nalezení „jakési ekvivalentní vrstvy“, ale měrnou

tepelnou kapacitu a objemovou hmotnost budeme považovat za stejnou jako u betono-

vé vrstvy.

λEKV  uvažujeme podle (68)

6.4.3 Výpočet ekvivalentní vrstvy III.

Z výsledků čl. 6.4.1 a 6.4.2 uvedené v příloze 3 a 4 lze vidět, že dutiny budou mít

největší vliv na součinitel tepelné vodivosti. Při uvažování měrné tepelné kapacity a ob-

jemové hmotnosti ekvivalentní vrstvy jako u vrstvy betonové jsme dospěli přibližně ke

stejným výsledkům = stejná odchylka. Proto stanovíme ekvivalentní součinitel tepelné

vodivosti tak, aby bylo dosaženo co největší shody s naměřenými výsledky.

λKON  = λ * εk (70)

kde je:

λ součinitel tepelné vodivosti prostředí za normální

teploty

εk součinitel konvence



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]143

  

7. ZÁVĚR
Pro výpočet požární odolnosti je důležité s odpovídající přesností určit rozhodují-

cí činitelé pro výpočet teplotního pole. U homogenních materiálů je to přesně určené,

problém nastává u nehomogenních materiálů jako jsou panely vylehčené vzduchovými

dutinami.  Ty zcela mění teplotní pole. Určení závislosti vlastnosti materiálů (beton, vý-

ztuž) na teplotě je jednoznačně dáno v normách.

Rozdíly mezi teplotními poli železobetonové desky s betonem obsahující silikáto-

vé a vápencové kamenivo jsou nepatrné, odchylky jsou do 10°C což při počítané speci-

fické desce odpovídá od 3 kNm.

Pro přesnější měření by bylo třeba více měření a jednotlivé výsledky zpracovat

statisticky.
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INTERAKCE PLOŠNÝCH ZÁKLADŮ S PODLOŽÍM
VÝPOČTOVÉ MODELY

Řešitel: Ondřej Šnapka, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

student: 5. ročníku,

Vedoucí práce: Doc. Ing. Alois Materna, CSc

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Anotace práce:
 Tato práce zpracovává tři různé výpočtové modely podloží. V těchto modelech je

porovnána vzájemná interakce základové konstrukce s podložím v okolí základu. Jsou

zde zpracovány tyto modely podloží: 3D model podloží + 2D model základové kon-

strukce pomocí metody MKP v programu ANSYS, model desky spočívající na winklero-

vě pružném podkladě v programu ANSYS a model základové desky ležící na pasterna-

kově modelu pružného poloprostoru v programu IDA NEXIS32. Jsou zde vypracovány a

porovnány výsledky momentů, napětí a deformace základové konstrukce.
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1. POČÍTAČOVÉ PROGRAMY MKP

1.1 Preprocesory a postprocesory

Práce programu MKP musí být zahájena zadáním a zpracováním vstupních

údajů. Protože u středních a velkých úloh se jedná o velmi rozsáhlý numerický soubor

údajů, musí být preprocesory počítačových programů dostatečně kvalitní a výkonné.

Preprocesory slouží k provedení či usnadnění následujících úkonů:

- Vytvoření sítě prvků (topologie prvků), tedy údajů o jejich tvaru, poloze,

číslování prvků a uzlů (pomocí generátorů sítí).

- Přiřazení materiálových vlastností jednotlivým prvkům (např. E, µ či jiné

údaje potřebné pro sestavení matice tuhosti D).

- Přiřazení různých typů okrajových podmínek odpovídajícím uzlům.

- Zadání zatížení.

- Zatížení prvků, tedy zatížení působící podél stran prvků nebo uvnitř prv-

ků, patří sem spojitá zatížení, případně osamělé účinky uvnitř prvků. Je

nutno zadat typ, rozsah a intenzitu těchto zatížení spolu s číslem prvku,

na kterém působí. Program pak zajistí transformaci do zobecněných uz-

lových účinků (dojde k vytvoření vektorů Fe).

- Zatížení uzlů, tedy osamělé vnější účinky, působící přímo na uzel. Tady

je nutno zadat složky odpovídající uzlovým parametrům. Ty se pak při

sestavování vektoru F přímo zasílají na příslušné pozice v matici.

- Kontrola logické správnosti a úplnosti vstupů, způsob jejich uchování a

výstup

- Zadání požadavků na typ a způsob vlastního řešení, často lze zadat pro-

vedení statického výpočtu, dynamického výpočtu, nelineární řešení atd.
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Po provedení práce preprocesoru následuje výpočet zadané úlohy a potom práce post-

procesoru, tedy zpracování výstupů a uchování výsledků. Při řešení úloh statiky a dy-

namiky se výsledky rozumí pole deformací a napětí, případně jiných statických veličin,

ale ty často závisí na typu prvku použitého pro řešení úlohy a typu úlohy (stavební, ve-

dení tepla, magnetismus atd.).

Postprocesor poskytuje obvykle výsledky podle některých z následujících možností:

1) Deformace

- Výpis hodnot složek deformace v uzlech. Lze si volit výstup jen v určitých

uzlech, v určitých řezech či výsecích, výpis hodnot deformací přesahující

určitou velikost, maxima a minima.

- Grafické znázornění deformované sítě prvků, např. v axonometrii (jak

celku tak i jeho jednotlivých částí v detailu), provedení řezů atd.

2) Vnitřní síly a napětí

- Může se buďto o integrální, tj. průřezové veličiny (u prutů, desek, skoře-

pin složky výslednice vnitřních sil), případně o hlavní momenty (desky,

skořepiny) a jejich směry. Je možné získat také výstupy složek napětí.

- Výpis hodnot v uzlech (průměrované či neprůměrované), v bodech

Gaussovy integrace nebo v těžištích prvků. Tyto výstupy lze volit také jen

v některých místech na prvku, je možno zadat výběr extrémů, výběr hod-

not přesahující určitou zadanou velikost atd.

1.2 Přehled programů

Z domácích programů jsou u nás často provozovány

- NEXX, hlavní autor ing. Ivan Němec (Brno),

- IDA - NEXIS (Brno),

- FEM je řada patnácti programů pro řešení různých úloh statiky konstrukcí

1D, 2D a 3D. (VUT Brno).

Ze zahraničních programů se u nás používají zejména ABAQUS a ANSYS.



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]148

  

1.2.1 ANSYS

Tento programový systém byl vytvořen v USA. Jedná se o velmi výkonný a ro-

bustní systém (v současnosti ve verzi 5.7), který dovoluje řešit úlohy nejen ze staveb-

nictví, ale i z mnoha dalších oborů. Verze 5.7 obsahuje 200 elementů pro řešení růz-

ných úloh. Vnitřně je rozdělen na tři části, na preprocesor, řešič a postprocesor.

V preprocesoru se zadává typ úlohy, použité prvky, reálné konstanty, materiálové vlast-

nosti, tvar prvku a jeho rozdělení na konečné prvky, v části řešiče se pak zadávají zatě-

žovací stavy a okrajové podmínky a v postprocesoru dochází k zobrazování a vyhodno-

cování výsledků (viz. lit. [2]).

Programem ANSYS jdou řešit úlohy z oblastí:

- statická analýza konstrukcí 1D, 2D,3D a kombinovaných (časové závislé

efekty setrvačnosti a tlumení se neberou do úvahy) může být:

a) lineární,

b) nelineární – materiálově (neplatí Hookeův zákon), geometricky (velké de-

formace, respektive stabilitní úlohy), konstrukčně (např. jednostranné vaz-

by);

- dynamická analýza konstrukcí 1D, 2D,3D a kombinovaných v těchto ty-

pech úloh:

a) lineární dynamická analýza – úlohy vynuceného kmitání,

b) frekvenční analýza (redukovaná či harmonická), harmonické buzení,

c) modální analýza (určuje vlastní frekvenci a vlastní tvary), tedy řešení

vlastního netlumeného kmitání,

d) nelineární dynamická analýza s možností fyzikální, geometrické nebo

konstrukční nelinearity,

e) úlohy náhodného buzení;
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- úlohy vedení tepla

a) lineární,

b) nelineární,

c) stacionární,

d) nestacionární;

je možno provádět součastně určování tvaru teplotních polí i namáhání konstruk-

ce od teplotních vlivů.

- úlohy piezoelektriky,

- úlohy prodění,

- akustika,

- spřažené problémy (termo – mechanika, elektro – magnetismus, termo –

elektrostatika, termo – elektromagneto – mechanika),

- kinematika,

- technika subkonstrukcí (umožňuje řešení obzvláště rozsáhlých konstruk-

cí),

- technika submodelů (umožňuje přesnější analýzu lokálních jevů),

- optimalizace.

2. PRVKY VÝPOČETNÍHO PROGRAMU ANSYS

2.1 Popis prvků

Jak již bylo uvedeno výše programový systém ANSYS v součastné době obsa-

huje 200 různých prvků. V dalších kapitolách budou popsány jen ty prvky, které byly

použity v této práci pro řešení vzájemné interakce základu s podložím. Jejich popis byl

přeložen z nápovědy k programu ANSYS. Bližší informace k prvkům viz lit.[1].
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2.1.1 Prvek SHELL63

Prvek SHELL63 má schopnost vyjádřit membránový a ohybový stav konstrukce.

Prvek má šest stupňů volnost v každém uzlu: posunutí a pootočení kolem os x,y a z.

Blíže viz lit. [2].
Vstupní data

Geometrie objektu, umístění uzlů a souřadnicový systém prvku je zobrazen na

obr.1. Prvek je určen čtyřmi uzly, čtyřmi tloušťkami, modulem stlačitelnosti podloží a

ortotropními materiálovými vlastnostmi. Směry materiálové ortotropie odpovídají sou-

řadnicovému systému prvku. Orientace souřadnicového systému prvku je popsána na

obr.1. Osa x prvku může být pootočena o úhel THETA (ve stupních).

Předpokládá se, že se tloušťka může měnit po oblasti prvku, pokud je zadána ve všech

čtyřech uzlech. Element má konstantní tloušťku tehdy je-li zadáno pouze TK(I) (tloušťka

v uzlu I).

Napětí v prvku jsou počítána v těžištích prvku a to zprůměrováním ze čtyř integračních

bodů v rovině. Pro skořepinové prvky jsou síly a momenty počítány na jednotku délky

(řezu) viz. lit. [1]

( )
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n bot,xmid,xtop,x
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σ+σ+σ
=  (2.1)

( )
6
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σ+σ+σ
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( )
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( )
12

t
m bot,ytop,y

2

y

σ−σ
=                         (2.5)

( )
12

t
m bot,xytop,xy

2

xy

σ−σ
=              (2.6)

( )
6

4t
q bot,xzmid,xztop,xz

x

σ+σ+σ
=              (2.7)

( )
6

4t
q bot,yzmid,yztop,yz

y

σ+σ+σ
=              (2.8)

kde: nx, ny, nxy - měrné normálové síly

mx, my, mxy - měrné ohybové momenty

qx, qy - příčné síly

 �top - napětí v dolních vláknech

 �mid - napětí ve středních vláknech

 �top - napětí v horních vláknech

Modul stlačitelnosti podkladu (EFS) je definován jako tlak potřebný k vytvoření jednot-

kového posunutí podkladu (tedy v Pa/m nebo N/m3). Modul stlačitelnosti podkladu je

možno nezahrnout, pokud nastavíme hodnotu menší nebo rovnu nule.

Obr. 1 Schéma elastického prvku SHELL63
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Jestliže Kf je modul stlačitelnosti podkladu a je-li zadán, pak globální matice tu-

hosti je rozšířena třemi nebo čtyřmi členy vystihující pružinové konstanty. Počet pružin

je stejný jako počet charakterizujících uzlů a jejich normála je v rovině prvku. Velikost

každé pružiny je

,,
d

f
if N

K
K

∆
=  (2.9)

kde:

Kf,i = stlačitelnost podkladu v uzlu i,

∆   = plocha elementu,

Kf  = modul stlačitelnosti podkladu (zadán jako EFS v R příkazu),

Nd = počet charakteristických uzlů.

  Výstup poté zahrnuje napětí pod základem, které se dá vypočítat podle vztahu

( ),
4 LKJI
f

p wwww
K

+++=σ              (2.10)

kde:

σp        = napětí pod základem (výstup jako FOUND, PRESS),

wI, atd  = místní deformace v uzlu I atd. (blíže v lit. [1]).

Pro určité nestejnorodé nebo vrstvené skořepinové aplikace musí být zadané tyto

reálné konstanty: RMI je převod momentu setrvačnosti k výpočtu vstupní tloušťky. RMI

je implicitně nastaveno na hodnotu 1,0. CTOP a CBOT jsou vzdálenosti od středu povr-

chu ke krajním vláknům, používají se k vyhodnocení napětí.

ADMSUA je přidaná hmotnost na jednotku plochy.

Zatížení na prvek jsou popsána v uzlovém a prvkovém zatížení. Tlak může být

zadán jako povrchové zatížení na prvku jak je ukázáno čísly na obr.3. Směr působení

kladného tlaku je uvažován do prvku. Intenzita tlaku je zadána jako síla na jednotku

délky. Postranní zatížení tlakem může být ekvivalentem prvkového zatížení aplikované-

ho na uzly (KEYOPT(6) = 0) nebo rozděleno po povrchu prvku (KEYOPT(6) = 2).
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Zatížení teplotou může být zadáno jako prvkové bodové zatížení v rozích (obr.1

body 1 ~ 8). První roh má zadán teplotu T1 implicitně na TUNIF. Jestliže všechny další

teploty nejsou zadány, nastaví se na hodnotu uvedenou v T1. Kdyby byla zadána tep-

lota T1 a T2 , použije se hodnota z T1 pro body T1, T2, T3 a T4, zatímco T2 se použije

pro body T5, T6, T7 a T8. Pro jakýkoliv jiný způsob zadání se nespecifikovaná teplota

nastaví na TUNIF.

KEYOPT(1) je k dispozici pro zanedbání membránové nebo ohybové tuhosti.

KEYOPT(2) se používá k vyvolání tečné matice tuhosti (to je, matice skládající

se z hlavních tangenciálních matic tuhosti plus odpovídající matice tuhosti) k analýze

velkých posunutí [NLGEOM,ON]. Dochází tak k rychlejší konvergenci geometrické neli-

neární analýzy, například nelineární deformace. Toto nastavení by se nemělo používat

pro prvky simulující pevné spojení nebo skupinu spojovaných uzlů. Následné náhlé

změny tuhosti můžou destabilizovat výpočet.

KEYOPT(3) dovoluje zahrnout (KEYOPT(3) = 0 nebo 2) nebo zakázat

(KEYOPT(3) =1) posunutí modelu. Také dovoluje vybrat použitou tuhost v pootočení.

KEYOPT(3) = 0 nebo 1 aktivuje výběr tuhosti kolem osy z prvku.

Souhrn vstupních údajů prvku SHELL63

Jméno prvku

SHELL63

Uzly

I, J, K, L

Stupně volnosti

UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ

Reálné konstanty

TK(I), TK(J), TK(K), TK(L), EFS, THETA,

RMI, CTOP, CBOT, (Blank), (Blank), (Blank),

(Blank), (Blank), (Blank), (Blank), (Blank), (Blank),

ADMSUA
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Materiálové vlastnosti

EX, EY, EZ, (PRXY, PRYZ, PRXZ or NUXY, NUYZ, NUXZ), ALPX, ALPY, ALPZ,

DENS, GXY, DAMP

Povrchové zatížení - tlaky

plocha 1 (I-J-K-L) (spodek, ve směru +Z),

plocha 2 (I-J-K-L) (vrh, ve směru -Z),

plocha 3 (J-I), face 4 (K-J), plocha 5 (L-K), plocha 6 (I-L)

Bodové zatížení

Teplota

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8

KEYOPT(1)

0 – ohybová a membránová tuhost

1 – pouze membránová tuhost

2 – pouze ohybová tuhost

KEYOPT(2)

0 – použije se pouze hlavní tangenciální matice tuhosti, když je zapnut parametr

NLGEOM. (Účinky napětí použité pro lineární deformaci nebo jiné lineární předpjaté

analýzy musí být zapnuty odděleně použitím PSTRES,ON.)

1 – používá konstantní tangenciální matici tuhosti (to je matice složená

z hlavních tangenciálních matic tuhosti plus odpovídající matice tuhosti) pokud je zadá-

no že NLGEOM je ON a KEYOPT(1) = 0. (SSTIF,ON bude ignorován pro tento prvek

když je aktivován KEYOPT(2) = 1.) Pokud je zapnut SOLCONTROL a NLGEOM tak se

automaticky nastaví KEYOPT(2) = 1.

Výstupní data

Výsledky řešení příslušného elementu jsou dostupné jako:

Uzlová posunutí zahrnující celkové uzlové vyřešení;

Dodatečné prvkové výsledky jaké jsou zobrazeny na obr.2;

Další výsledky poskytované postprocesorem (např. napětí).
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Druhy výstupu vnitřních sil jsou zobrazeny na obr.2. Schéma zahrnuje momenty kolem

osy x (MX), momenty kolem osy y (MY) a kroutící momenty (MXY). Momenty jsou vy-

počítávány na jednotku délky v souřadnicovém systému prvku. Směry napětí na prvku

jsou rovnoběžné s osy souřadnicového systému prvku.

Obr. 2 SHELL63 Schéma vnitřních sil poskytovaných prvkem

Předpoklady a omezení

Není dovoleno zadat nulovou plochu prvku. Nulová tloušťka prvku nebo zužování

tloušťky prvku blízko k nule v libovolném rohu prvku není dovoleno.

2.1.2 Prvek SOLID45

Prvek SOLID 45 se používá pro modelování trojrozměrných konstrukcí. Tento prvek je

definován osmi uzly a každý z nich má tři stupně volnosti: posunutí ve směru os x, y a z.

Blíže viz lit. [2].

Má vlastnosti jako je: plasticita, dotvarování, bobtnání,ztužení předpjetím, schop-

nost velkých posunutí a deformací. Je u něj možnost zadat redukovanou integraci. Po-

dobný tomuto prvku je prvek SOLID64, který ale má anisotropní vlastnosti. Vyšší verze

tohoto prvku je SOLID95, který má dvacet uzlů.



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]156

  

Vstupní data.

Geometrie, umístění uzlů a souřadnicový systém viz. obr. 3. Prvek je určen osmi

uzly a ortotropními materiálovými vlastnostmi. Směry ortotropie odpovídají směrům prv-

kového souřadnicového systému. Orientace souřadnicového systému je popsána na

obr. 3.

Obr. 3 Schéma prvku SOLID45

Zatížení tlakem může být zadáno jako rovnoměrné zatížení na prvku jak je uká-

záno na obr.3 (viz. čísla v kroužku). Kladné tlaky působí ve směru do prvku. Teplota a

tepelné toky můžou být zadány jako zatížení v uzlech. V uzlu I je teplota implicitně na-

stavena na TUNIF. Jestliže všechny další teploty jsou neurčeny, tak se nastaví na hod-

notu v uzlu I. Pro každý jiný nespecifikovaný způsob zadání teploty se teplota nastaví

na TUNIF.

KEYOPT(1) zahrnuje nebo potlačuje dodatečné tvarové funkce prvku. KEYOPT(5) a

KEYOPT(6) umožňují různé volby výstupů pro prvek.

Tento prvek také umožňuje jednobodovou integraci, pokud je KEYOPT(2) = 1.
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Použití jednobodové redukované integrace dává prvku výhody při nelineární analýze.

Jsou to:

- menší procesorový čas potřebný pro vytvoření matice tuhosti prvku a napě-

tí/deformací, výpočtem lze docílit porovnatelné přesnosti s možností plné integ-

race;

- délka uložení historie na prvku (příkazy ESAV a OSAV) je okolo 1/7, než při užití

plné integrace (2 * 2 * 2) při stejném počtu prvků;

- nelineární konvergence typická při použití plné integrace a dodatečné přemístění

tvaru, to je KEYOPT(1) = 0, KEYOPT(2) = 0;

Použití rovnoměrně redukované integrace má následující nevýhody:

- výpočet není tak přesný jako při použití plné integrační metody;

- při modelování ohýbaných konstrukcí se v případě redukované integrace dopo-

ručuje využít více vrstev (nejméně čtyři).

Když je použitá redukovaná integrace (KEYOPT(2) = 1 – toto nastavení je stejné jako u

prvku SOLID185), můžeme porovnat přesnost  řešení srovnáním celkové energie (pří-

kaz SENE v ETABLE) a náhradní energie. Jestliže platí

 %5
energie 
energie 

p
Celková
Náhradní

,            (2.11)

pak řešení je přijatelné. Pokud podíl energií překročí hranici 5%, je nutno zjemnit dělení

na konečné prvky. Celková a náhradní energie může být sledována použitím příkazu

OUTPR.

KEYOPT(9)=1 se použije pokud chce uživatel načíst data o počátečních napětích

z uživatelského podprogramu.

Lze zahrnout účinky od zvýšení předpjetí v nelineární geometrické analýze za použití

příkazu SOLCONTROL.
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Souhrn vstupních dat prvku SOLID45

Jméno prvku

SOLID45

Uzly

I, J, K, L, M, N, O, P,

Stupně volnosti

UX, UY, UZ,

Reálné konstanty

Hourglass control

Materiálové vlastnosti

EX, EY, EZ, (PRXY, PRYZ, PRXZ nebo NUXY, NUYZ, NUXZ), ALPX, ALPY, ALPZ,

DENS, GXY, GYZ, GXZ, DAMP

Povrchové zatížení

Tlaky

plocha 1 (J-I-L-K), plocha 2 (I-J-N-M), plocha 3 (J-K-O-N),

plocha 4 (K-L-P-O), plocha 5 (L-I-M-P), plocha 6 (M-N-O-P)

Bodové zatížení

Teplota T(I), T(J), T(K), T(L), T(M), T(N), T(O), T(P)

Fluences FL(I), FL(J), FL(K), FL(L), FL(M), FL(N), FL(O), FL(P)

Speciální vlastnosti

Plasticita, Dotvarování, Bobtnání, Velká posunutí, Velké deformace, Oživení a umrtvení

prvku v konstrukci.

KEYOPT(1)

0 – zahrnutí doplňkových tvarových funkcí

1 – potlačení zahrnutí doplňkových tvarových funkcí

KEYOPT(2)

0 – plná integrace s nebo bez zahrnutí doplňkových tvarových funkcí, závisí na nasta-

vení KEYOPT(1)

1 – jednobodová integrace bez zahrnutí doplňkových tvarových funkcí (KEYOPT(1) je

automaticky nastaven na hodnotu 1)
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KEYOPT(4)

0 – souřadnicový systém prvku je rovnoběžný s globálním souřadnicovým sys-

témem

1 - souřadnicový systém prvku je určen stranou IJ, počátek je v uzlu I viz. obr. 3

KEYOPT(5)

0 – základní výstupní řešení pro prvky

1 – výstupní řešení pro všechny integrační body

2 – výstupní řešení pro uzly

KEYOPT(6)

0 -  základní výstupní řešení pro prvky

1 – výstupní řešení pro plochu I-J-N-M

2 - výstupní řešení pro plochu I-J-N-M a plochu K-L-P-O (řešení pouze pro line-

ární materiály)

3 – nelineární řešení pro každý integrační bod

4 – povrchové řešení pro strany s nenulovým tlakem

KEYOPT(9)

0 – žádné uživatelské podprogramy zadávající počáteční napětí (implicitně)

1 – načtení počátečních napětí z uživatelského podprogramu (příkaz USTRESS).

Výstupní data

Výsledky řešení příslušného elementu jsou dostupné jako:

- Uzlová posunutí zahrnující celkové uzlové vyřešení;

- Dodatečné prvkové výsledky jaké jsou zobrazeny na obr.4;

Další výsledky poskytované postprocesorem (např. napětí).
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Obr. 4 Schéma výstupních napětí prvku SOLID45 pro KEYOPT(4)=0

Směry namáhání na prvku jsou rovnoběžné se souřadnicovým systémem prvku. Vý-

sledky povrchových napětí na prvku jsou dostupné pro jakoukoliv plochu uvedenou v

(KEYOPT(6)). Souřadnicový systém pro strany IJNM a KLPO je zobrazen na obr. 3.

Pokud KEYOPT(2) = 1 (prvek používá jednobodovou integraci) tak všechny výsledky

pro integrační body prvku, jsou zobrazeny stejně jako pro plnou integraci.

Předpoklady a omezení

Není dovolen nulový objem prvku. Prvek může být očíslován způsobem, který je

zobrazen na obr.3 nebo mohou být vrcholy I, J, K, L a M, N, O, P vzájemně zaměněny.

Prvek také nemůže být zkroucen, protože by pak měl dva oddělené objemy. Toto se

často vyskytuje pokud prvek není správně očíslován.

Prvek musí mít osm uzlů. Prismatické tvary prvku smí být vytvořeny pouze jed-

noznačným zdvojením uzlů K a L a uzlů O a P a také zdvojením jejich čísel. Je možný i

tvar čtyřstěnu. Jiné tvary jsou automaticky vymazány.
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3. MODELY PODLOŽÍ

3.1 Přehled modelů podloží na pružném podkladě

Výpočet základové konstrukce je možno rozdělit na dvě části. První část je ově-

ření, že tvar a rozměry základové konstrukce byly navrženy tak, aby se celkové zatížení

základu bezpečně přeneslo do podloží a přitom aby deformace celé stavby zůstaly

v přijatelných mezích. Tato část řešení je úkolem mechaniky zemin. Statika stavebních

konstrukcí musí umožnit řešení druhé části úlohy, ve které se stanoví vnitřní síly a de-

formace základové konstrukce, případně i vlivy založení na vrchní stavbu, a tím proká-

zat jejich bezpečnou únosnost. Vyřešení interakce základu a podloží pro účely statiky

stavebních konstrukcí postačí, aby se u modelu podloží definovaly složky deformace

bodů jeho povrchu v závislosti na jeho zatížení; znalost deformace nebo napětí uvnitř

podloží není nutná. Vzhledem k výše uvedeným předpokladům působí uvažované zatí-

žení také jen na povrchu podloží.

S deskami na pružném podkladě se setkáváme zejména při výpočtu základových

desek různých tvarů (kruhové, pásové, obdélníkové, nepravidelného tvaru podle půdo-

rysu stavby), stálé nebo proměnné tloušťky, spočívající na podloží s různými vlastnost-

mi. Ve skutečnosti jde zpravidla o obecně poddajný podklad, při němž napětí

v základové spáře a průhyby závisí obecně nejen na okamžitém stavu zatížení, ale na

celém průběhu všech předchozích zatěžování i na čase t, ve kterém tento děj probíhal.

Řešení této reologické úlohy, zahrnující pružně plastické, relaxační (pokles napětí při

stálé deformaci) i dotvarování (růst deformace při stálém napětí) účinky se zřetelem na

specifické chování zemin, není dosud obecně provedeno. Ani dílčí úlohy tohoto druhu

nejsou snadné a neobejdou se bez experimentálního doplnění příslušných konstant a

úzké vazby s mechanikou zemin. Proto dnes ve stavební praxi zavádíme o povaze

podkladu desky určité zjednodušující předpoklady, jejichž vhodnost se posuzuje jednak

z hlediska co nejmenší početní námahy, jednak co do výstižnosti výsledků a jejich sou-

ladu s dosavadním rozsáhlým výzkumem prováděným přímo na stavbách. K dobrým

výsledkům se dospělo o pružnosti podloží, tj. předpokladu, že stav podloží je v každém

čase t úplně určen jen okamžitým zatížením bez zřetele na předešlou historii zatěžova-

cích stavů. To mimo jiné zahrnuje i požadavek, že podloží se vrátí do původního stavu,

vymizí-li zatížení. Závislost napětí a deformace v podloží může být obecně dosti složitá
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(nelineární). V souladu s Hookeovým zákonem aproximujeme tuto závislost lineárním

vztahem. Tímto způsobem dospějeme k teorii o lineárně pružném podkladě, a přidáme-

li k ní i předpoklad malých složek posunutí i deformací, můžeme o podkladě uvažovat

v rámci klasické teorii malých pružných deformací.

Podrobně jsou dále popsány dvě varianty lineárně pružného podkladu (viz. lit.

[5]). Jedna z nich považuje podklad za pružný poloprostor (Boussinesq) čili za těleso

s týmiž pružnými vlastnostmi, jako má deska, jen s jinými konstantami E, G, µ. Druhá

varianta jde ve zjednodušení podstatně dále a předpokládá, že povrch podkladu rea-

guje na zatlačení deskou stejně jako povrch husté kapaliny, tj. vztlakem úměrným

hloubce zatlačení. Tato teorie (Fuss – Winkler) je starší a méně přesná.

Rozdíly v deformaci základu v závislosti na použitém modelu podloží si můžeme

ukázat na následujícím příkladu. Jedná se o kruhovou základovou desku (obr. 5), která

má na  mezikruží v oboru 0 ≤ r ≤ c zatížení p(r) = p = konst. Jde o osově souměrnou

úlohu se dvěma neznámými funkcemi jedné proměnné r. S ohybovou plochou desky

w(r) a s reakcí podkladu q(r).

 Pro tyto neznáme máme k dispozici základní deskovou rovnici []

( ) ( ) ( ),112
32

2

23

3

4

4

rqrp
dr
dw

rdr
rd

rdr
wd

rdr
wdNrwN rr −=








+−+=∇∇  (3.1)

jejíž zatěžovací člen je doplněn o vliv reakce působící na desku zdola (při q > 0), a dále

podmínkou spojitosti mezi deskou a podkladem

( ) ( ),rwrw p= ,0 ar ≤≤  (3.2)

značí-li wp(r) průhyb povrchu podkladu. V obecném případě (obr. 5a) je závislost wp(r)

na zatížení q(r) podkladu dána zákonem

( ) ( )[ ],rqLrwp =  (3.3)

který může být dosti složitý.
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Obr. 5 Kruhová deska na pružném podkladě [5]

kde a) obecný případ, b) pružný podklad, c) pružný poloprostor, d) limitní případ tuhé

desky (razník) na pružném podkladě, e) razník na pružném poloprostoru.

Po jeho dosazením do (3.2) získáme dvě rovnice (3.1), (3.2) pro dvě neznámé funkce

w(r), q(r). vyjádříme-li ze vztahu (3.2) explicitně q(r), můžeme jeho dosazením do (3.1)

získat jedinou rovnici pro jednu neznámou w(r). po jejím vyřešením dostaneme vnitřní

síly v desce z obvyklých derivačních vzorců a reakci podkladu q(r) ze vztahu (3.2).

Nejstarší a nejjednodušší zákon tvaru (3.3) je přímá úměra

( ) ( ),1

1

rq
C

rwp =  (3.4)

charakterizující pružný podklad (Fuss – Winkler). Konstantu C1 [Pa/m] nazýváme modul

stlačitelnosti pružného podkladu. V tomto případě dostaneme spojením (3.4), (3.2) a

(3.1) jednu rovnici pro neznámou w(r), tedy

( ) ( ) ( )rwCrprwN rr 1−=∇∇ .  (3.5)
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Na obr. 7b je znázorněno, že takový podklad si můžeme představit jako velmi hustou

soustavu svislých prutů nebo pružin, které jsou navzájem nezávislé. Reakce q každé

pružiny je dána jen jejím stlačením w beze zřetele na stav ostatních pružin. Mimo obor

desky (r > a) není podklad deformován. K radikálnímu zjednodušení úlohy dojde u velmi

tuhých desek, které můžeme považovat za nedeformovatelné ( N → ∞ ), takže se jen

zaboří do podkladu jako tuhé těleso, které nazýváme razníkem (obr. 5d). Zaboření wr =

w0 = konst způsobí reakci q0 = C1w0 s výslednicí Q0 = πa2q0. Dané zatížení má výsled-

nici P = pπ(c2-b2) a z rovnosti

,0 PQ =  (3.6)

plyne tato velikost reakce podkladu i zaboření desky

,2

22

0 p
a
bcq −

=
1

0
0 C

q
w = .  (3.7)

Tento výsledek se shoduje alespoň kvalitativně se skutečností jen u velmi tuhých desek

na homogenním podloží s příznivými pružnými vlastnostmi, ale u pružných tenkých de-

sek, obvyklých u základů ze železobetonu, nedává správné hodnoty pro bezpečný a

hospodárný návrh základu.

Skutečnosti bližší je předpoklad pružného poloprostoru (obr. 5c), při němž vazba (3.3)

vychází ze Boussinesqova vzorce pro svislý průhyb wa bodu A povrchu poloprostoru od

osamělého břemene P, působícího v bode B, tedy

,1

0

2

RE
Pwa π

µ−
=  (3.8)

kde R je vzdálenost mezi body A, B; E0 a µ jsou modul pružnosti a Poissonův součinitel

látky poloprostoru. Je zřejmé, že nahradíme-li břemeno P elementárním zatížením q dU

na prvek dU základové spáry, můžeme průhyb wp libovolného bodu získat integrací

,
1

0

2
0∫∫

−
=

U
p qdU

RE
w

π
µ

 (3.9)
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což vyžaduje obecně jen vyjádření proměnné R a volbu vhodného prvku dU. Součastně

nemůžeme jednoduše eliminovat neznámou reakci podkladu q. Podklad se deformuje i

v oblasti mimo základovou desku, jak je znázorněno na obr. 5c (pružná deska) i obr. 5e

(tuhý razník) a reakce q má obecně jiný průběh než průhyb w s jinými místy maxim a

minim apod.

Při aplikaci této metody na zakládání staveb vzniknou jisté obtíže, máme-li dané

zemině, která zpravidla nevykazuje potřebné pružné vlastnosti E0 a Poissonova souči-

nitele příčné kontrakce µ0.

Závěrem je třeba říct, že podklad reaguje na zatížení základovou deskou jen

svislými reakcemi q, tj. že v základové spáře nevzniká žádné tření, respektive vodorov-

né smykové síly mezi deskou a podkladem. U velmi pružných desek vznikají vlivem je-

jich kontaktu s pružným poloprostorem také vodorovné smykové reakce, které mohou

poněkud změnit i průběh svislých reakcí a ovlivnit chybové momenty v desce řádově až

o 10%.

3.1.1 Winklerův modul pružného podkladu

Nejstarším a nejjednodušším model podloží je tzv. pružný podklad, často také mluvíme

o Winklerovském pružném podkladu (podrobněji viz. lit. [3]).

Pro winklerovský podklad je charakteristický předpoklad, že zatížení způsobuje

deformaci jeho povrchu jen v místech, kde působí; nezatížená část povrchu zůstane te-

dy vždy nedeformovaná. Normálové plošné zatížení o intenzitě q přitom vyvodí jen

svislou složku w posuvu povrchu základu. Podklad považujeme za lineárně pružný a

velikost průhybu je úměrná intenzitě zatížení

,
1C
qw =            (3.10)

kde konstantu C1 (rozměr Pa/m nebo kN/m3) nazýváme modul stlačitelnosti pružného

podkladu. Pro tento případ zatížení je možno winklerovskému pružnému podkladu dát i

fyzikální význam: podloží je  modelováno diferenciálně malými vzájemně nespojenými

pružinkami se svislou osou, která se stačí jen v místě působícího zatížení.

Počítá-li se při interakci základu a podkladu i se třením, určují se vodorovné slož-

ky posuvu povrchu u (ve směru osy x) a v (ve směru osy y) rovnicemi



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]166

  

,
xC
ru = ,

yC
sv =            (3.11)

kde r, s jsou intenzity vodorovných (tečných) složek plošného zatížení ve směrech os x,

y a Cx, Cy smykové moduly podkladu ve stejných směrech. Pro případ izotropního pod-

kladu, bude Cx = Cy.

Moduly winklerovského podkladu se zpravidla pokládají za konstanty, to odpoví-

dá představě podloží, které by bylo v rozsahu celé základové spáry homogenní. Obec-

ně však mohou být moduly spojitými funkcemi souřadnic x a y, čímž lze přibližně mo-

delovat i různé vlastnosti podloží pod různými částmi základové spáry. Ve zcela obec-

ném případě by bylo možno definovat souvislost mezi složkami deformace a odpovída-

jícími složkami zatížení složitějším, nelineárním vztahem; pak by byl podklad nelineární.

Na povrchu winklerovského podkladu lze uvažovat jen plošná silová zatížení,

protože zatížení liniová, nebo dokonce bodová by vyvodila nekonečně velké deformace.

3.1.2 Dvoj parametrický model pružného poloprostoru

Čistě lokální účinek zatížení povrchu winklerovského podkladu je v rozporu se

skutečným chováním podloží. Snaha po odstranění tohoto rozporu vedla k zavedení

tzv. dvojparametrického podkladu, který se podle svého autora nazývá také pasterna-

kovským podkladem (podrobněji viz. lit. [3]). Souvislost mezi svislou složkou w posuvu

povrchu tohoto podkladu a intenzitou q jeho svislého plošného zatížení je dána u izo-

tropního podkladu diferenciální rovnicí









∂
∂

+
∂
∂

−= 2

2

2

2

21 y
w

x
wCCq w .            (3.12)

Pasternak předpokládal smykové spolupůsobení elementárních svislých sloupců

podloží, které lze nahradit konstruktivní představou spojení soustavy svislých pružin

(winklerovských) soustavou šikmých pružin, zajišťujících jejich vzájemné spolupůsobe-

ní. Pro ortotropní podklad je možno nahradit vztah (5.12) obecnějším vztahem

2
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x
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−= .            (3.13)



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]167

  

Zobecněny pro nehomogenní a nelineární podklad by bylo obdobné jako u winklerov-

ského podkladu.

Winklerovský podklad lze pokládat za zvláštní případ podkladu pasternakovské-

ho (pro C2 = 0).

Dosud uvedené modely můžeme označit za modely povrchové, protože se zcela

omezují na popis deformace povrchu podkladu. Modely prostorové vycházejí z fyzikální

představy podloží jako tělesa a výrazy pro složky deformace tohoto povrchu jsou jen

zvláštním případem obecnějších vztahů pro složky deformace kteréhokoli jejich bodu.

Při porovnání se skutečným chováním podloží představuje homogenní polopro-

stor opačný extrém proti winklerovskému podkladu. Zatímco winklerovský podklad de-

formace podloží v nezatížených oblastech zcela zanedbává, homogenní poloprostor pro

ně dává přehnaně velké hodnoty. Homogenní poloprostor neomezené hloubky totiž ne-

respektuje skutečnost, že se stlačitelnost zeminy s rostoucí hloubkou silně zmenšuje,

takže na sedání stavby má rozhodující podíl jen tzv. aktivní zóna podkladu určité ko-

nečné hloubky. Snaha vystihnou i tuto skutečnost vedla ke vzniku dokonalejších prosto-

rových modelů dvojího typu.

Jednou z možností zpřesnění je ponechat jako model poloprostor s neomezenou

hloubkou, ale uvážit jeho nehomogennost tak, že by se jeho modul pružnosti E(z) zvět-

šoval s rostoucí hloubkou z. Z literatury je znám např. nehomogenní poloprostor Hruba-

nův se závislosti

( ) ,10 zcczE +=            (3.14)

poloprostor Babuškův pro

( ) ,2
1
czczE =            (3.15)

(pro rovinou deformaci), poloprostor Borowickův pro ( ) zczE 1= nebo obecnější polopro-

stor Gipsonův pro ( ) zcczE 10 += .

Druhý typ zlepšených modelů zachovává sice homogenitu tělesa, ale omezuje

jeho hloubku. Místo poloprostoru se jako model uvažuje homogenní lineárně pružná

vrstva zvolené tloušťky h, která je na svém dolním povrchu z = h svisle nepoddajně po-
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depřena. Tento model byl postupně zdokonalován uvažováním dvou i více vrstev. Nej-

obecnějším modelem tohoto typu je vrstevnatý poloprostor, sestávající z voleného po-

čtu na sobě spočívajících vrstev, z nichž každá má svou tloušťku, modul pružnosti a

Poissonův součinitel, poslední (nejspodnější) vrstva se uvažuje jako nestlačitelná. Dal-

ším případem modelu nehomogenního lineárně pružného poloprostoru (případ kdy E

roste nade všechny meze) je svisle nepoddajný podklad.

Výhodou vrstevnatého poloprostoru je možnost vystižení vrstevnaté struktury

skutečného podkladu i to, že potřebné fyzikální parametry (E, µ) určuje podle druhu

zeminy přímo platná norma ČSN 731001 Základová půdy pod plošnými základy. Není

však možno dobře modelovat šikmé vrstvy zeminy nebo vrstvy proměnné tloušťky. Ta-

ké vystižení nehomogenního podkladu v ploše základové spáry není u žádného

z uvedených prostorových modelů dobře možné.

Charakteristickým rysem dvojparametrického podkladu a všech prostorových

modelů je, že zatížení některé části povrchu vyvozuje deformaci povrchu i mimo zatíže-

nou plochu. Může se proto stát, že vyšetřovanou základovou konstrukci ovlivní i zatíže-

ní povrchu podkladu mimo základovou spáru nebo že se vzájemně ovlivňují blízké, jinak

ale zcela samostatné základové konstrukce. Tyto modely pak umožňují zahrnout do vý-

počtu řešení vzájemného ovlivnění (např. vzájemné ovlivnění dvou sousedních staveb).

4. VÝPOČTY INTERAKCÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

4.1 Výpočet interakce základu pomocí 3D modelu (ANSYS)

Srovnávací příklad podle lit. [4]. Základová deska o rozměrech 10 * 10 m

(E=21000Mpa, µ=0,15) leží na homogenní vrstvě zeminy o parametrech (E=9,1Mpa,

µ=0,3) a hloubce H = 20m (obr. 6). Výpočet interakce základové desky s podložím byl

proveden pro tloušťku základové desky h = 0,2594m, 0,5589m a 0,9573m. Základová

konstrukce byla zatížena třemi zatěžovacími stavy (viz. obr. 8).

Blok zeminy byl v případě hloubky 20m rozdělen na vrstvy o tloušťkách 2, 6 a

12m. Každá z vrstev byla rozdělena na pět elementů, rozdělení základové desky a po-

vrchu zeminy viz. obr. 7.
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Základová desky byla vymodelována z prvku SHELL63, blok zeminy z prvku

SOLID45. Způsob výpočtu byl lineární s isotopickými materiálovými vlastnostmi.

Obr. 6. Schéma základu na podloží.

Jedná se o úlohu, která je symetrická podle dvou os, na vyřešení nám tedy po-

stačí vyřešit jen čtvrtinu zadání.

Obr. 7a. Schéma rozdělení modelu na konečné prvky.
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Obr. 7b. Schéma rozdělení modelu na konečné prvky (pohled zboku).

Obr. 7c. Schéma rozdělení modelu na konečné prvky (pohled z hora).

Obr. 7d. Schéma rozdělení modelu na konečné prvky (izometrický pohled).

Základ byl zatížen třemi zatěžovacími stavy. V prvním zatěžovacím stavu byl základ

zatížen plošným zatížení p = 10kPa po celé ploše základu (obr. 8a), ve druhém zatěžo-
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vacím stavu jednou silou Q = 1000kN působící ve středu základu a ve třetím zatěžova-

cím stavu to byly čtyři síly P = 250kN, které působily v rozích základu (viz. obr. 8b).

Obr. 8a.  Schéma zatížení základu tlakem p = 10 kPa

Obr. 8b.  Schéma zatížení základu silami Q a 4P

Přehled výsledků deformací, napětí a vnitřních sil pro hloubku H = 20m a tloušťku desky

h = 0,9573m.

Zatěžovací stav 1 (p=10kPa)

Obr. 9. Průběh deformace základu w na zemině ve směru osy z v (m)
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Obr. 10. Průběh deformace základu w ve směru osy z v (m)

Obr. 11. Průběh napětí σz v (Pa)

Obr. 12. Průběh napětí σz v okolí základu (Pa)
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Obr. 13. Průběh momentů Mx (Nm/m)

Obr. 14. Průběh momentů My (Nm/m)

Obr. 15. Průběh kroutících momentů Mxy (Nm/m)
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Obr. 16. Graf průběh deformace w (m)

Obr. 17. Graf průběh napětí σz (Pa)

Zatěžovací stav 2 (Q=1000kN)

Obr. 18. Průběh deformace základu w na zemině ve směru osy z v (m)
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Obr. 19. Průběh deformace základu w ve směru osy z v (m)

Obr. 20. Průběh napětí σz v (Pa)

Obr.21. Průběh napětí σz v okolí základu (Pa)
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Obr. 22. Průběh momentů Mx (Nm/m)

Obr. 23. Průběh momentů My (Nm/m)

Obr. 24. Průběh momentů Mxy (Nm/m)
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Obr. 25. Graf průběh deformace w (m)

Obr. 26. Graf průběh napětí σz (Pa)

Zatěžovací stav 3 (4P=250kN)

Obr. 27. Průběh deformace základu w na zemině ve směru osy z v (m)
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Obr. 28. Průběh deformace základu w ve směru osy z v (m)

Obr. 29. Průběh napětí σz v (Pa)

Obr. 30. Průběh napětí σz v okolí základu (Pa)
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Obr. 31. Průběh momentů Mx (Nm/m)

Obr. 32 Průběh momentů My (Nm/m)

Obr. 33. Průběh krouticích momentů Mxy (Nm/m)
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Obr. 34. Graf průběh deformace w (m)

Obr. 35 Graf průběh napětí σz (Pa)

4.2 Výpočet interakce základu na Winklerově podkladu (ANSYS)

Základová deska o rozměrech 10 * 10 m (E=21000Mpa, µ=0,15) leží na homo-

genní vrstvě zeminy o parametrech (E=9,1Mpa, µ=0,3) a hloubce H = 20m (obr. 36).

Winklerova konstanta modulu stlačitelnosti podkladu C1 se vypočítá podle vztahu

( )( ) ( )( ) mMPa
H
E

C /6125,0
3,0.21.3,01

3,01
20

1,9
21.1

10
1 =

−+
−

=
−+

−
=

µµ
µ

.  (4.1)

Výpočet interakce základové desky s podložím byl proveden pro tloušťku základové

desky h = 0,2594m, 0,5589m a 0,9573m. Základová konstrukce byla zatížena třemi

zatěžovacími stavy, podrobný popis těchto stavů viz. obr. 38.
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Základová desky byla vymodelována z prvku SHELL63, který přímo umožňuje

zadat modul stlačitelnosti podkladu. Rozdělení základu na konečné prvky viz. obr. 37.

Způsob výpočtu byl lineární s isotopickými materiálovými vlastnostmi.

Při přibližném technickém řešení se působení podkladu chová podle klasického Winkler

– Zimmemannova předpokladu

( ) ( ) ( ),,,, yxwyxCyxr =  (4.2)

kde r(Pa) je reakce podkladu, w(m) průhyb a C(Pa/m) modul stlačitelnosti podkladu.

Zpravidla se počítá s konstantními hodnotami v rozsahu jednoho prvku dělení. Nejjed-

nodušší řešení získáme tak, že působení podkladu na desku soustředíme do uzlů děle-

ní v uzlové reakci Rm (blíže viz. lit. [6]). Jde-li o obdélníkový prvek i rozměrů ai, bi pak

jeho příspěvek k reakci v uzlu m je přibližně

,
4
1

miiiim wbaCR =  (4.3)

jestliže průhyb wm uzlu m přisoudíme celé přilehlé čtvrtině prvku i, což při hustém dělení

je dobře možné. Celková reakce uzlu m je pak součtem příspěvků všech přilehlých prv-

ků

∑=
i

imm RR .  (4.4)

Spojitá reakce podkladu je tedy nahrazena soustavou osamělých reakcí Rm, což je sta-

ticky rovnocenné náhradě podloží soustavou svislých pružných prutů (jednorozměrných

prvků), kloubově připojených k desce v uzlech dělení. Tuhost těchto prutů zvolíme prá-

vě tak velkou, aby k jejich stlačení o délku w = 1 byla potřebná stejná síla jako ke stla-

čení podkladu o tutéž délku v rozsahu přilehlých čtvrtin deskových prvků. V metodě ko-

nečných prvků se takto idealizovaný podklad projeví jen v těch rovnicích soustavy

FK =∆ ,  (4.5)
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které plynou z podmínek typu

,0=
∂
Π∂
w

 (4.6)

a mají význam podmínky rovnováhy ve svislém směru.

Obr. 36. Schéma základové konstrukce

Obr. 37. Schéma rozdělení základové konstrukce na konečné prvky (základ rozměrů

10*10m byl rozdělen na 10*10 elementů, rozměry jednoho elementu tedy jsou 1*1m).

Základ byl zatížen třemi zatěžovacími stavy. V prvním zatěžovacím stavu byl základ

zatížen plošným zatížení p = 10kPa po celé ploše základu (obr. 38a), ve druhém zatě-

žovacím stavu jednou silou Q = 1000kN působící ve středu základu a ve třetím zatěžo-

vacím stavu to byly čtyři síly P = 250kN, které působily v rozích základu (viz. obr. 38b).
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Obr. 38a.  Schéma zatížení základu tlakem p = 10 kPa

Obr. 38b.  Schéma zatížení základu silami Q a 4P

Tabulka 1. Přehled výsledků průhybu a vnitřních sil na základové konstrukci

p = 10 k Q = 100 4P = 250 kN
deformadeformadeformace základu pod uzlem

13 78 73 13 78 73 13 78 73
0,2594 Průhyb zw 0,0163 0,0163 0,0163 0,0341 0,011 0,0008 0,0002 0,0185 0,0614

MomentMx 0 0 0 140,77 -1,91 -1,91 -76,55 -14,6 -35,25
My 0 0 0 140,77 29,8 -1,91 -76,55 -107,5 -35,25
Mxy 0 0 0 0 0 -7,2 0 0 82,09

0,5589 Průhyb zw 0,0163 0,0163 0,0163 0,0185 0,0157 0,014 0,014 0,0167 0,022
MomentMx 0 0 0 163,23 -0,25 -0,25 -112,5 -17,97 -31,48

My 0 0 0 163,23 54,24 -0,25 -112,5 -139,6 -31,48
Mxy 0 0 0 0 0 -7,39 0 0 84,14

0,9573 Průhyb zw 0,0163 0,0163 0,0163 0,0168 0,0162 0,0158 0,0158 0,0164 0,0175
MomentMx 0 0 0 165,92 -0,04 -0,04 -115,6 -18,37 -32,27

My 0 0 0 165,92 55,28 -0,04 -115,6 -143,4 -32,27
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Přehled výsledků deformací, napětí a vnitřních sil pro hloubku H = 20m, C1  = 0,6125

Mpa/m a tloušťku desky h = 0,9573m.

Zatěžovací stav 1 (p=10kPa)

Obr. 39. Průběh deformace základu w ve směru osy z v (m)

Obr. 40. Průběh napětí σz v (Pa)

Zatěžovací stav 2 (Q=1000kN)

Obr. 41. Průběh deformace základu w ve směru osy z v (m)
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Obr. 42. Průběh napětí σz v (Pa)

Obr. 43. Průběh momentů Mx (Nm/m)

Obr. 44. Průběh momentů My (Nm/m)
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Obr. 45. Průběh momentů Mxy (Nm/m)

Obr. 46. Graf průběh deformace w (m)

Zatěžovací stav 3 (4P=250kN)

Obr. 47. Průběh deformace základu w ve směru osy z v (m)
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Obr. 48. Průběh napětí σz v (Pa)

Obr. 49. Průběh momentů Mx (Nm/m)

Obr. 50 Průběh momentů My (Nm/m)



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba

http://www.fast.vsb.cz

[       ]188

  

Obr. 51. Průběh krouticích momentů Mxy (Nm/m)

Obr. 52. Graf průběh deformace w (m)

4.3 Výpočet interakce základu na pružném poloprostoru (Pasternak) v IDA
NEXIS32

Srovnávací příklad podle Kolář, Němec Modelling of Soil – Structure Interaction. Zákla-

dová deska o rozměrech 10 * 10 m (E=21000Mpa, µ=0,15) leží na homogenní vrstvě

zeminy o parametrech (E=9,1Mpa, µ=0,3, C1=0,6125MN/m3, C2=0,30625MN/m). Výpo-

čet interakce základové desky s podložím byl proveden pro tloušťku základové desky h

= 0,2594m, 0,5589m a 0,9573m.

Podloží pod základovou konstrukcí má tloušťku H = 20m. Bylo vymodelováno ze

třech vrstev různé tloušťky (2, 6 a 12m). Nestlačitelné podloží se nacházelo pod po-

slední vrstvou ve hloubce 20m. Každá vrstva byla rozdělena na pět dílků. Podrobnější

popis jednotlivých vrstev je na obr. 56.
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Základová deska byla zatížena třemi skupinami zatížení. V prvním zatěžovacím

stavu to je spojité zatížení q=10kPa po celé ploše základu, ve druhém zatěžovacím sta-

vu to je osamělá síla o intenzitě Q=1000kN, která působí uprostřed základu a

v posledním, třetím zatěžovacím stavu to jsou čtyři síly P=250kN, které působí v rozích

základu. Schéma zatížení základové konstrukce viz. obr. 55.

Příklad byl řešen v programu IDA NEXIS, jako typ konstrukce reprezentující zá-

klad byla zvolena deska XY. Základová konstrukce byla vymodelována včetně pěti met-

rového přilehlého okolí (obr. 53). Způsob rozdělení základové konstrukce na konečné

prvky a očíslování uzlů je zobrazeno na obr. 54 (základová konstrukce byla rozdělena

na deset a přilehlý terén na pět dílků; jeden dílek tak tedy měl rozměr jednoho metru).

Jako model reprezentující způsob chování základové desky na podloží byl použit pas-

ternakův model pružného poloprostoru.

Obr. 53. Čtvercová základová deska na pružném poloprostoru
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Obr. 54. Schéma rozdělení základu na konečné prvky a očíslování uzlů (Rozměry jed-

notlivých elementů jsou 1 * 1 m).

Základ byl zatížen třemi zatěžovacími stavy. V prvním zatěžovacím stavu byl základ

zatížen plošným zatížení p = 10kPa po celé ploše základu (obr. 55a), ve druhém zatě-

žovacím stavu jednou silou Q = 1000kN působící ve středu základu a ve třetím zatěžo-

vacím stavu to byly čtyři síly P = 250kN, které působily v rozích základu (viz. obr. 55b).

Obr. 55a.  Schéma zatížení základu tlakem p = 10 kPa
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Obr. 55b.  Schéma zatížení základu silami Q a 4P

Obr. 56. Schéma rozdělení podloží na jednotlivé vrstvy

Tab. 3  Přehled výsledků průhybu a vnitřních sil na základové konstrukci

Přehled výsledků deformací, napětí a vnitřních sil pro hloubku H = 20m, C1  = 0,6125

Mpa/m, C2 = 0,31MN/m a tloušťku desky h = 0,9573m.

Pasternakův podklad, C1=0.6125 MPa/m, C2=0.30625MN/m

h /m/ Veličina Zatížení
 p = 10 k Q = 100 4P = 250 kN
deformadeformadeformace základu pod uzlem
 25 122 4 25 122 4 25 122 4

0,2594 Průhyb zw 0,0149 0,0122 0,0095 0,0317 0,0093 -0,002 -0,002 0,0105 0,0435
MomentMx 8,78 -0,15 0,47 219,52 -0,71 2,04 -42,22 -1,15 -10,5

My 8,78 3,73 0,47 219,52 17,53 2,04 -42,22 -41,83 -10,5
Mxy 0 0 -0,14 0 0 1,66 0 0 24,35

0,5589 Průhyb zw 0,013 0,0125 0,0121 0,0154 0,0122 0,0101 0,0101 0,0124 0,0173
MomentMx 14,45 -0,21 0,42 276,92 -0,4 1,78 -83,43 0,12 -8,6

My 14,45 6,51 0,42 276,92 33,19 1,78 -83,43 -64,67 -8,6
Mxy 0 0 -0,25 0 0 0,82 0 0 23,64

0,9573 Průhyb zw 0,0127 0,0126 0,0125 0,0132 0,0125 0,0121 0,0121 0,0125 0,0136
MomentMx 15,33 -0,21 0,47 290,08 -0,54 1,52 -89,87 -0,32 -11,27

My 15,33 6,9 0,47 290,08 35,96 1,52 -89,87 -66,62 -11,27
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Zatěžovací stav 1 (p=10kPa)

Obr. 57 Průběh deformace základu w na zemině ve směru osy z v (mm)

Obr. 58. Průběh napětí σz v (MPa)

Obr. 59. Průběh momentů Mx (kNm/m)
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Obr. 60. Průběh momentů My (kNm/m)

Obr. 61. Průběh kroutících momentů Mxy (kNm/m)

Obr. 62. Graf průběh deformace w (mm)
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Obr. 63. Graf průběh napětí σz (MPa)

Obr. 64. Graf průběhu vnitřních sil, momenty Mx, My (kNm/m) (řez základem je veden

středem základu, rovnoběžně s osou x)

Obr. 65. Graf průběhu momentu Mxy (kNm/m) (řez základem je veden po úhlopříčce)
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Zatěžovací stav 2 (Q=1000kN)

Obr. 66. Průběh deformace základu w na zemině ve směru osy z v (mm)

Obr. 67. Průběh napětí σz v (MPa)

Obr. 68. Průběh momentů Mx (kNm/m)
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Obr. 69. Průběh momentů My (kNm/m)

Obr. 70. Průběh kroutících momentů Mxy (kNm/m)

Obr. 71. Graf průběh deformace w (mm)
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Obr. 72. Graf průběh napětí σz (MPa)

Obr. 73. Graf průběhu vnitřních sil, momenty Mx, My, Mxy (kNm/m), (řez základem je ve-

den středem základu, rovnoběžně s osou x a v případě kroutícího momentu je řez ve-

den po úhlopříčce základu)

Zatěžovací stav 3 (4P=250kN)

Obr. 74. Průběh deformace základu w na zemině ve směru osy z v (mm)
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Obr. 75. Průběh napětí σz v (MPa)

Obr. 76. Průběh momentů Mx (kNm/m)

Obr. 77. Průběh momentů My (kNm/m)
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Obr. 78. Průběh kroutících momentů Mxy (kNm/m)

Obr. 79. Graf průběh deformace w (mm)

Obr. 80. Graf průběh napětí σz (MPa)
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Obr. 81. Graf průběhu vnitřních sil, momenty Mx, My (kNm/m) (řez základem je veden

středem základu, rovnoběžně s osou x)

Obr. 82. Graf průběhu momentu Mxy (kNm/m) (řez základem je veden po úhlopříčce)

5 . ZÁVĚR
Jak vyplývá  z výše uvedených výsledků, tak způsob použitého modelu má velký

vliv na vnitřní síly a deformaci základu.

V případě winklerova  modelu pružného podloží je deformace základové kon-

strukce w přímo úměrná konstantě stlačitelnosti podloží C1, přesnost výpočtu pak závisí

na přesnosti stanovení této konstanty. Proto se dnes už tento model příliš nehodí pro

stanovení deformace základu. Vnitřní síly však nejsou příliš ovlivněny parametrem C1

(ani v případě jeho velkého rozptylu), protože se vypočítávají z křivosti desky, bezpeč-

nost návrhu základové konstrukce tak není příliš ohrožena.

V případě pasternakova modelu pružného poloprostoru závisí přesnost výpočtu

opět na přesném stanovení vstupních parametrů C1 a C2. Lepší přesnosti bychom mohli

dosáhnou použitím iterace v programu Soilin.

Pro metodu MKP je důležité jak velké okolí a do jak velké hloubky je okolní pro-

středí vymodelováno. Touto metodou se dají modelovat i velmi složité průběhy podloží

pod základem, vzájemná blízkost základových konstrukcí a jejich vzájemné ovlivňování.

Jde vytvořit i model, který by bral v úvahu i vliv smykových sil v základové spáře na

vnitřní síly (toto ovlivnění je tím větší čím je základová deska tenčí).
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Výsledky momentů počítaných programem ANSYS jsou uvedeny pro jednotlivé

elementy, ne pro uzly. Program ANSYS v případě této úlohy a použitých prvků neu-

možňuje získat řešení v uzlech. Přesnost výpočtu je tak ovlivněna hustotou dělení na

konečné prvky.

5.1 Přehled výsledků

Přehled výsledků deformace základové konstrukce a momentů pro tloušťku zá-

kladu h = 0,2594m.

První zatěžovací stav p = 10 kPa po celé ploše základu.
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Obr. 83. Graf průběhu deformace w(m)
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Obr. 84. Graf průběhu momentu Mx (střed základu) a Mxy (roh základu) v (kNm/m)

Druhý zatěžovací stav F = 1000 kN ve středu základu.

Obr. 85. Graf průběhu deformace w(m)
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Obr. 86. Graf průběhu momentu Mx (střed základu) a Mxy (roh základu) v (kNm/m)

Třetí zatěžovací stav P = 250 kN v rozích základu.

Obr. 87. Graf průběhu deformace w(m)
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Obr. 88. Graf průběhu momentu Mx (střed základu) a Mxy (roh základu) v (kNm/m)

Přehled výsledků deformace základové konstrukce a momentů pro tloušťku základu

h=0,5589m.

První zatěžovací stav p = 10 kPa po celé ploše základu.

Obr. 89. Graf průběhu deformace w(m)

Obr. 90. Graf průběhu momentu Mx (střed základu) a Mxy (roh základu) v (kNm/m)
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Druhý zatěžovací stav F = 1000 kN ve středu základu.

Obr. 91. Graf průběhu deformace w(m)

Obr. 92. Graf průběhu momentu Mx (střed základu) a Mxy (roh základu) v (kNm/m)

Třetí zatěžovací stav P = 250 kN v rozích základu.

Obr. 93. Graf průběhu deformace w(m)
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Obr. 94. Graf průběhu momentu Mx (střed základu) a Mxy (roh základu) v (kNm/m)

Přehled výsledků deformace základové konstrukce a momentů pro tloušťku základu h =

0,9573m.

První zatěžovací stav p = 10 kPa po celé ploše základu.

Obr. 95. Graf průběhu deformace w(m)

Obr. 96. Graf průběhu momentu Mx (střed základu) a Mxy (roh základu) v (kNm/m)
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Druhý zatěžovací stav F = 1000 kN ve středu základu.

Obr. 97. Graf průběhu deformace w(m)

Obr. 98. Graf průběhu momentu Mx (střed základu) a Mxy (roh základu) v (kNm/m)

Třetí zatěžovací stav P = 250 kN v rozích základu.

Obr. 99. Graf průběhu deformace w(m)
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Obr. 100. Graf průběhu momentu Mx (střed základu) a Mxy (roh základu) v (kNm/m)

Jak vyplývá z výše uvedených výsledku jednotlivé deformace a momenty se mohou vý-

razně lišit, v závislosti na použitém výpočtovém modelu. V případě hodnot krouticích

momentů z programu ANSYS je brána hodnota elementu v rohu základu (výrazného

zpřesnění výsledků bychom dosáhli zjemněním sítě dělení), a proto vychází o tolik více

než řešení z programu IDA NEXIS32, který bere hodnotu uzlu v rohu.
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